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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-01 

Rok I, II, III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II,III,IV,V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120 (E) -  - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72 (E) -  - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
 

Cel przedmiotu: 
Głównym celem kształcenia jest ugruntowanie umiejętności i sprawności językowych studentów na poziomie, który pozwala 
na rozumienie głównych wątków przekazu, zarówno w tekstach, jak też dyskusji, dotyczących tematów rzeczywistych, jak 
też abstrakcyjnych. Umiejętności ćwiczone i sprawdzane to: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Zwrócenie uwagi na 
odrębność kulturową i częściowo na inne doświadczenia w odniesieniu do zawodów krajów niemieckojęzycznych. 
Wprowadzenie słownictwa z zakresu specjalności z ukierunkowaniem na typy działań. Poznanie słownictwa z zakresu 
urządzeń, produktów oraz stron niemieckojęzycznych w zawodzie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Dobra znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, matura z języka niemieckiego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje odpowiednie konstrukcje gramatyczne w 
celu przekazania poprawnej informacji 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W02 
rozpoznaje struktury gramatyczne, takie jak czas 
przeszły, czas przyszły, czasowniki modalne, stronę 
bierną w czasach 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W03 
definiuje nazwy urządzeń oraz produktów z zakresu 
administracji 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W04 
definiuje słownictwo w zakresie uzyskiwania 
informacji dotyczących administracji 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W05 
definiuje słownictwo odnośnie sytuacji oraz aspektów 
życia codziennego 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W06 
definiuje słownictwo z zakresu zawodu z 
wykorzystaniem niemieckojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

Umiejętności 

U01 
prezentuje ze zrozumieniem ogólne aspekty 
problemów abstrakcyjnych przedstawionych w 
rozmowach lub tekstach 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U02 
wybiera właściwe struktury gramatyczne testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U26 

U03 rozpoznaje struktury gramatyczne w tekstach testy sprawdzające, K_U26 
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kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

U04 
udziela informacji w dyskusjach dotyczących 
podstawowej tematyki zawodowej 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U05 
reaguje na sytuacje i odpowiada rdzennym 
użytkownikom języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U06 
stosuje wybrane formy gramatyczno-leksykalne w 
mowie i w piśmie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U07 
wyraża swoje myśli w sposób jasny i szczegółowy 
(opinie, negocjacje, propozycje) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U08 
wypowiada opinię na dowolny temat uwzględniając 
niemieckojęzyczne strony WWW w zawodzie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

K02 
wykorzystuje umiejętność posługiwania się językiem 
fachowym w czytaniu, tłumaczeniu i redagowaniu 
tekstów 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K01, K_K06 

K03 
inicjuje kontakty na dowolny temat z uwzględnieniem 
słownictwa zawodowego 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

K04 
rozumie większość audycji wykorzystujących język 
niemiecki 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K01 

K05 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w zawodzie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07 

K06 
prezentuje wyniki wyszukiwań najnowszych informacji 
z zakresu zawodu z niemieckojęzycznych stron 
WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

K07 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
niemieckojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

 

Treści programowe: 
Leksyka: 
- rodzina (cechy osobowe, charakter); 
- czas wolny (sport, podróże, zakupy, posiłki, hobby); 
- korzystanie z usług lekarza, warsztatu samochodowego, banku, biura podróży; 
- problemy współczesnego świata (społeczne, ekonomiczne i polityczne); 
- usługi dostępne przez Internet; 
- ochrona przyrody (wkład w ochronę przyrody i środowiska związane z zawodem); 
- zagrożenia globalne i problemy w bliskim otoczeniu, 
- ustrój w Niemczech, Austrii, Szwajcarii; 
- Instytucje w Niemczech; 
- środki pomocowe UE; 
- strony niemieckojęzyczne WWW z zakresu podstawowych elementów administracji; 
 

Gramatyka: 
- zdania okolicznikowe sposobu i czasu; 
- przyimki z dopełniaczem; 
- zaimki; 
- przymiotniki i przysłówki – stopniowanie; 
- konstrukcje bezokolicznikowe; 
- użycie czasowników modalnych dla wyrażenia przypuszczenia i twierdzenia; 
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- czasy: Futur I, Perfekt, Praeteritum, Plusquamperfekt; 
- imiesłowy uprzednie i współczesne; 
- strona bierna z czasownikami modalnymi w czasach; 
- zdania wyrażające przypuszczenie, życzenie; 
- idiomy; 
- formy słowotwórstwa. 
 

Funkcje językowe: 
- rozmowa towarzyska z rodzimym użytkownikiem; 
- rozmowa biznesowa ze słownictwem w zawodzie; 
- wyrażanie życzeń i podziękowań, przeprosin; 
- negocjacje; 
- relacje z wydarzeń prywatnych oraz w zawodzie; 
- udzielanie informacji, porad; 
- argumentowanie; 
- prezentowanie projektów multimedialnych. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 

˗ metody podające: 
      - informacje z wykorzystaniem technik multimedialnych 
˗ metody ćwiczeniowo – praktyczne 
      - praca indywidualna/grupowa - projekty 
˗ metody eksponujące 
      - drama 
˗ metody poszukujące 
      - sytuacyjne: konwersatoria z elementami gramatyczno – tłumaczeniowymi 
      - ćwiczeniowo – praktyczne: projekty, prezentacje multimedialne 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru; 
- ocenianie zadań z zakresu wykorzystania samodzielnego niemieckojęzycznych stron WWW z zakresu zawodu; 
- prezentacje multimedialne w trakcie zajęć; 
- testy wielokrotnego wyboru; 
- ocena nabytych umiejętności w trakcie zajęć / kontrola zajęć; 
- sprawdzanie obecności na zajęciach; 
- egzamin ustny/pisemny po V semestrze nauczania języka na poziomie B2 na studiach stacjonarnych i po IV semestrze 
nauki języka na studiach niestacjonarnych. 
 

Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie wszystkich sprawdzianów pisemnych oraz testu z całego semestru sprawdzającego umiejętności i kompetencje 
językowe; 
- oceny ze sprawdzania dłuższych wypowiedzi ustnych/pisemnych; 
- aktywność w czasie zajęć; 
- zaliczenie prezentacji multimedialnej; 
- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione obecności oprócz wypadków losowych). 
 

Literatura podstawowa: 
 

˗ Levy D.: Kommunikation in der Landwirtschaft. Cornelsen, 2005. 
˗ Macaire D., Nicolas G.: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Ernst Klett International. Stuttgart, 1998. 
˗ Bęza S.: Deutsch im Biüro. Poltex. Warszawa, 1998. 
˗ Sokołowska M.: Deutsch – Polonisches Wissenschaftlich – Technisches Wörterbuch. Wydawnictwo Naukowo – 

Techniczne. Warszawa, 2005. 
˗ Themen Neu 2. Lehrbuch + Arbeitsbuch. Max Hüber Verlag, 2001 
˗ Materiały własne. 
 

Literatura uzupełniająca: 
˗ Hauptkurs.: Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Hüber Verlag, 2006. 

˗ Słownik obrazkowy polsko/niemiecki. 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-01 

Rok I,II,III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II,III,IV,V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120 (E) -  - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72 (E) -  - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Cel przedmiotu: 
Lektorat obejmuje utrwalenie, rozwijanie oraz doskonalenie 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz 
pisania. Studenci w trakcie zajęć utrwalają oraz rozszerzają swoje dotychczasowe wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki, 
oraz poznają i utrwalają elementy języka specjalistycznego zakresu administracji. Celem zajęć jest przygotowanie studenta 
do wykorzystania nabytych sprawności językowych w praktyczny sposób w realnych sytuacjach życiowych oraz w życiu 
zawodowym. Ponadto, student zostaje uwrażliwiony na istotne różnice kulturowe oraz różnice pomiędzy systemem 
edukacyjnym Polski, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 

Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, matura z języka angielskiego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
wymieniać i zdefiniować wszystkie czasy 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W02 
wyjaśnić istotne różnice pomiędzy angielskimi 
czasami gramatycznymi 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W03 
rozpoznać i zdefiniować zdania warunkowe typu 1, 
2 oraz 3 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W04 
rozpoznać pozostałe struktury gramatyczne (strona 
bierna, mowa zależna, itp.) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W05 
przywołać i odtworzyć słownictwo związane z 
danym zagadnieniem tematycznym (w tym 
słownictwo fachowe) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

W06 
przedstawić oraz wyjaśnić istotne różnice kulturowe 
oraz różnice w systemie edukacyjnym 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
 

Umiejętności 

U01 
rozpoznać i wybrać właściwe struktury 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U02 
przedstawić i wyjaśnić dany problem lub 
zagadnienia gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U03 stosować zdania warunkowe typu 1,2 oraz 3 testy sprawdzające, K_U26 
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kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

U04 
podać argumenty za i przeciw testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U26 

U05 
czytać samodzielnie oraz tłumaczyć i streszczać ze 
zrozumieniem teksty w języku angielskim 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U06 
zadawać pytania do tekstu oraz odpowiadać na nie testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U26 

U07 

stosować w mowie i w piśmie nabyte formy 
leksykalne w tym elementy języka fachowego, 
formalnego lub wyrażenia kolokwialne używane w 
języku potocznym 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

U08 
zabierać głos w dyskusji (uzasadnić swoją  opinię, 
proponować, akceptować, negocjować, odmawiać 
itp.) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

K02 
wykorzystuje umiejętność posługiwania się 
językiem fachowym w czytaniu, tłumaczeniu i 
redagowaniu tekstów 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K01, K_K06 

K03 
inicjuje kontakty na dowolny temat z 
uwzględnieniem słownictwa zawodowego 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

K04 
rozumie większość audycji wykorzystujących język 
angielski 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K01 

K05 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w 
zawodzie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07 

K06 
prezentuje wyniki wyszukiwań najnowszych 
informacji z zakresu zawodu z angielskojęzycznych 
stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

K07 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
angielskojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K07, K_K06 

 
Treści programowe: 
Zagadnienia z gramatyki: 
˗ czasy gramatyczne; 
˗ okresy warunkowe typ 1,2,3 oraz okresy warunkowe mieszane; 
˗ strona bierna (konstrukcja sprawcza „to have sth done”); 
˗ mowa zależna (zdania twierdzące, pytające oraz rozkazujące w tym prośby i sugestie); 
˗ czasowniki (czasowniki złożone „phrasal verbs”, czasowniki modalne, czasowniki modalne w przeszłości, konstrukcje  

z wyrażeniami: so, neither oraz nor); 
˗ konstrukcje bezokolicznikowe oraz gerundialne po określonych czasownikach; 
˗ zdania wyrażające życzenie i przypuszczenie z wyrażeniami (wish, would rather, had better, if only, it’s high time); 
˗ przymiotniki (stopniowanie regularne i nieregularne, pozycja i kolejność przymiotników w zdaniu, przymiotniki 

zakończone na - ing oraz - ed); 
˗ przysłówki (stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki używane do modyfikowania przymiotników (really, rather, 

quite), pozycja przysłówka w zdaniu, przysłówek „typu hardy”); 
˗ imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego; 
˗ słowotwórstwo. 
 

Tematyka/Słownictwo: 
˗ rodzina (dane osobowe, charakterystyka osób uwzględniająca wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, konflikt pokoleń); 
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˗ czas wolny (sport, podróżowanie i zwiedzanie, pasje i zainteresowania, zakupy i jedzenie); 
˗ wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (zagadnienia kulturowe, wydarzenia historyczne, zabytki i atrakcje 

turystyczne); 
˗ praca (słownictwo związane z typem osobowości, kwalifikacjami oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania 

danego zawodu, rozmowy związane z poszukiwaniem pracy, bezrobociem, rozmowy kwalifikacyjne); 
˗ środowisko naturalne (kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, urbanizacja, słownictwo dotyczące fauny i flory, 

pogoda i zjawiska klimatyczne, klęski żywiołowe typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu); 
˗ komputer i Internet w obecnym świecie; 
˗ siła reklamy we współczesnym świecie; 
˗ problemy współczesnego świata (bezrobocie, skażenie środowiska, terroryzm, zdrowie); 
˗ globalizacja; 
˗ wynalazki i nowoczesne technologie; 
˗ rola nauki we współczesnym świecie; 
˗ problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne w kraju i na świecie; 
˗ rozrywka: muzea, kina teatry. 
 

Funkcje językowe: 
˗ prowadzenie rozmowy towarzyskiej (powitania i pożegnania, gratulowanie oraz wyrażanie żalu lub kondolencji); 
˗ wyrażanie prośby i podziękowania; 
˗ przepraszanie i usprawiedliwianie się; 
˗ rozmowy prywatne i służbowe; 
˗ udzielanie i zasięganie informacji; 
˗ negocjowanie; 
˗ relacjonowanie wydarzeń; 
˗ udzielanie rad, wyrażanie konieczności lub przypuszczenia; 
˗ podawanie przykładów, podkreślanie; 
˗ przerywanie wypowiedzi rozmówcy, zmiana tematu; 
˗ pisanie tekstów o charakterze formalnym oraz prywatnym; 
˗ prezentacja projektów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody eksponujące 

- drama 
- metoda symulacyjna 

˗ metody poszukujące 
- giełda pomysłów 

˗ metody ćwiczeniowo - praktyczne 
- ćwiczeniowa 
- praca indywidualna - ćwiczenia praktyczne 
- praca zespołowa - projekt 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
• egzamin ustny i/lub pisemny odpowiadający poziomowi B2 po 5 semestrze nauki języka na studiach stacjonarnych i po 4  
semestrze nauki na studiach niestacjonarnych; 
• testy w trakcie semestru; 
• prezentacje przedstawiane w trakcie zajęć; 
• regularna kontrola przygotowania studentów do zajęć w formie sprawdzania zadań domowych; 
• ocena nabytych funkcji językowych i gramatycznych poprzez aktywny udział studentów w dyskusjach tematycznych; 
• sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie wszystkich pisemnych testów w semestrze (3 pisemne testy sprawdzając w semestrze); 
- ocena z prezentacji, samodzielnego wykonywania prac domowych lub zadanych prac pisemnych sprawdzających  
umiejętność pisania dłuższych lub krótszych form np. listów, maili, raportów;  
- ocena aktywności na zajęciach, zaangażowania oraz przygotowania studentów do zajęć; 
- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze); 
- udział w pracach i projektach realizowanych w ramach Naukowego Koła Języka Angielskiego (nieobowiązkowe). 
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Literatura: 
 

˗ Autorskie materiały wykładowcy 
˗ Johnson Ch.: Intelligent Business; Longmal, 2006 
˗ Soars J., Soars L.: New Headway Intermediate, Oxford University Press, 2009 
˗ Murphy R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999 
˗ Cieślak M.: English Repetytorium Tematyczno – Leksykalne, Wagros,  Poznań, 1997 
˗ Skrzyńska M., Jaworska T.: Słownik naukowo – techniczny polsko – angielski i angielsko – polski, Wydawnictwo 

Naukowo –Techniczne, Warszawa, 2003 
˗ Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko – angielski i angielsko-polski, Wydanie I 
˗ Misztal M.: Tests in English. Thematic Vocabulary, WSiP, 1995 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO STUDIOWANIA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-02 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu student poznaje system szkolnictwa wyższego w Polsce, uzyskuje informacje na temat zasad 
studiowania w PWSZ w Sulechowie oraz poznaje wybrane zagadnienia związane ze sztuką uczenia się. 
 

Cel kształcenia: 
Celem przedmiotu jest pomoc studentom w przystosowaniu się do studiów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
Bez wymagań. 

  
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania 
informacji potrzebnych do studiowania 

kolokwium K_W03 

W02 
zna podstawowe zasady i metody podnoszenia 
własnych kompetencji zawodowych 

kolokwium K_W24 

Umiejętności 

U01 
potrafi pozyskiwać z różnych źródeł informacje 
niezbędne do studiowania 

kolokwium K_U01 

U02 
stosuje zasady ergonomii i higieny pracy w 
procesie uczenia się 

kolokwium K_U27 

Kompetencje społeczne 

K01 
znajduje motywacje i rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się 

kolokwium K_K01 

 

 

Treści kształcenia: 
 

˗ System szkolnictwa wyższego w Polsce. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Europejski System Transferu i 
Akumulacji Punktów (ECTS). 

˗ Misja i strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Podstawowe akty prawne: Statut i 
Regulamin studiów. Organy uczelni. Struktura organizacyjna. Dokumentacja studenta. Etyka środowiska akademickiego. 

˗ Propedeutyka administracji. Podstawowe pojęcia. Podział administracji. Zasady organizacji i działania. Potencjalne 
miejsca pracy. Specyfika studiowania administracji. 

˗ Efekty kształcenia dla kierunku administracja w PWSZ w Sulechowie. Program kształcenia. Program studiów. Rodzaje 
zajęć dydaktycznych. Możliwości wyboru przedmiotów i bloków przedmiotów. 
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˗ Wiedza naukowa a wiedza potoczna. Źródła wiedzy. Aktywne słuchanie. Zasady efektywnego notowania. Korzystanie ze 
źródeł pisanych. Techniki poprawiające koncentrację. Podstawowe metody zapamiętywania. Krytyczne myślenie. 

˗ Korzystanie z biblioteki. Zapoznanie się z biblioteką uczelnianą PWSZ w Sulechowie. Korzystanie z systemu 
bibliotecznego PROLIB i systemu prawniczego LEX. 

˗ Efektywne zarządzanie własnym czasem. Planowanie. Higiena życia a nauka. Miejsce do nauki. Odżywianie. Sen i 
wypoczynek. Aktywność ruchowa. Rola sportu akademickiego. 

˗ Wykonywanie prac pisemnych. Przygotowanie plakatu (posteru). Przygotowanie prezentacji. Publiczna prezentacja 
własnej pracy. Udział w dyskusji. 

˗ Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Sprawdziany, kolokwia, egzaminy ustne, egzaminy testowe, egzaminy 
pisemne. Przygotowywanie się do egzaminów. Radzenie ze stresem.  

 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

 
Literatura: 
˗ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. nr 164, poz. 1365,  ze zm. 
˗ E. Chmielecka (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, 2010. 
˗ Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji, Warszawa 2009 
˗  Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2012. 
˗ Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2012. 
˗ J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2007, rozdziały pierwszy i czwarty. 
˗ J. Knoblauch, Sztuka uczenia się, Vacatio Oficyna Wydawnicza. 
˗ E. A. Locke, Jak uczyć się efektywnie, Wyd. NAKOM, 2009. 
˗ A. Naik, Pokonaj stres. Poradnik przedegzaminacyjny, Ibis Wydawnictwo Książkowe, 2009. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
KULTURA PRACY I ETYKA W 

ADMINISTRACJI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-03 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof  Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny. Jego główne cele wiążą się z przygotowaniem studentów do etycznego 
postępowania w przyszłej pracy zawodowej oraz do zachowań przeciwdziałających zagrożeniom ze strony patologii pracy. 
Przedmiot pozwala na zapoznanie się z prawidłowościami społecznego p[odziali pracy w warunkach współczesnych oraz 
umożliwia przygotowanie do samodzielnego kreowania kariery zawodowej. Umożliwia poznanie zasad i sposobów właściwej 
organizacji pracy w zawodach zorientowanych na ludzi z wykorzystaniem wiedzy prakseologicznej i ergonomicznej.  
 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie się z przebiegiem i uwarunkowaniami realizacji kariery zawodowej, z zagrożeniami bezrobocia i sposobami jemu 
przeciwdziałania. Poznanie dokumentów zawodoznawczych oraz sposobów ich wykorzystania w regulacji swojej pozycji 
zawodowej. Poznanie cech środowiska pracy oraz optymalnych sposobów funkcjonowania zawodowego. Poznanie zasad 
etycznych pracy zawodowej w zawodach zorientowanych na ludzi oraz zagrożeń ze strony patologii społecznej. 
 

Efekty kształcenia: 
Student zna prawidłowości rozwoju zawodowego i jego uwarunkowania. Potrafi projektować przebieg własnej drogi 
zawodowej z uwzględnieniem prawidłowości zachodzących na rynku pracy. Potrafi diagnozować własne zasoby zawodowe 
oraz kompensować ograniczenia. Zna zasady współpracy i potrafi je wdrażać warunkach pracy administracyjnej. Student 
rozumie wyznaczniki sytuacji klienta i potrafi je uwzględniać w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych. Potrafi 
rozpoznać przejawy zjawisk patologicznych oraz umie się im przeciwstawiać.   

 
Wiedza 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_W01 
Student posiada wiedzę o zasadach etycznych i 
moralnych w pracy administracji 
 

praca kontrolna K_W25 

K_W02 

Student posiada wiedzę o elementach kultury pracy 
i na temat jej znaczenia przy wykonywaniu pracy 
zawodowej 
 

kolokwium K_W02 

K_W03 
Student zna organizację pracy współczesnej firmy 
zorientowanej na pracę z ludźmi 
 

kolokwium K_W10 

Umiejętności 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_U01 
Student potrafi zorganizować stanowisko pracy z 
wykorzystaniem zasad ergonomii pracy i bhp w 

kolokwium K_U27 
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pracy biurowej i administracyjnej 
 

K_U01 
Student potrafi zaplanować własną karierę 
zawodową 
 

praca kontrolna K_U22 

Kompetencje personalne i społeczne: 
 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_K01 

Student jest przygotowany do planowania i 
realizacji kariery zawodowej na współczesnym 
rynku pracy 
 

praca kontrolna K_K03 

K_K02 
Student potrafi zorganizować zespół pracowniczy i 
planować jego pracę oraz pracę własną 
 

praca kontrolna K_K02 

K_K03 

Student posiada dojrzałość do dokonywania 
wyborów etycznych w różnych sytuacjach pracy 
oraz do przeciwstawiania się zjawiskom patologii 
pracy 
 

kolokwium K_K04 

K_K04 
Student odpowiedzialnie traktuje zasady bhp i 
stosuje je w swojej pracy  
 

kolokwium K_K04 

 
Treści programowe: 
WYKŁADY 
˗ Praca zawodowa i jej przemiany. Kultura pracy i jej uwarunkowania. 
˗ Rozwój zawodowy i kariera zawodowa. 
˗ Zawodoznawstwo. Społeczny podział pracy. 
˗ Relacje klient – doradca w instytucjach publicznych. 
˗ Zakład pracy jako system. Nowe formy zatrudnienia. Flexicurity  
˗ Patologia społeczna i patologia pracy. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym 
˗ Kształcenie ustawiczne w wymiarze europejskim. 
˗ Bezrobocie i jego konsekwencje osobowe i społeczne. 
˗ Ergonomia i zasady bhp. Organizacja własnego stanowiska pracy oraz pracy firmy 
˗ Prakseologia w odniesieniu do zawodów zorientowanych na ludzi. 
˗ Etyka pracy i zawodu. Kodeksy etyczne w zawodach zorientowanych na ludzi. 

 
ĆWICZENIA 
˗ Podstawowe dokumenty zawodoznawcze (klasyfikacja zawodów i specjalności, charakterystyka zawodowa, taryfikator 

kwalifikacyjny 
˗ Projektowanie kariery zawodowej (wychowanie do pracy i zawodu, etapy kariery zawodowej, tworzenie charakterystyki 

zawodowej) 
˗ Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 
˗ Inicjacja zawodowa i zmiana miejsca pracy (najczęstsze formy rekrutowania pracowników, prezentowanie siebie przy 

ubieganiu się o pracę, pierwszy dzień w pracy) 
˗ Organizowanie kontaktów zawodowych 
˗ Organizacja środowiska pracy (cechy zakładu pracy, systemowe ujęcie zakładu pracy, formalna organizacja zakładu 

pracy, zespoły pracownicze, formy organizacji pracy w firmie) 
˗ Sytuacje zawodowe i ich złożoność (style kierowania, twórczość zawodowa, konflikty w pracy) 
˗ Odpowiedzialność pracownika za skutki swoich działań zawodowych (kwalifikacje zawodowe pracownika, zakres 

obowiązków zawodowych pracowników, nagroda i kara jako ocena zawodowa pracownika) 
˗ Etyka wykonywania zawodu (etyka społeczności zawodowej, kodeksy etyczne) 
˗ Ergonomia i zasady bhp (definicja, przedmiot i zakres ergonomii, ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna, szkolenia 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) 
˗ Prakseologia w odniesieniu do zawodów zorientowanych na ludzi (podstawowe zagadnienia prakseologii, zadania 

i problemy prakseologii, cele prakseologii) 
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Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady są realizowane metodą problemową. Przy realizacji wybranych zagadnień wprowadzane są formy aktywizujące, 
głównie dyskusja. Ćwiczenia są skorelowane tematycznie z treściami wykładów. Mają na celu praktyczne zastosowanie 
uzyskanej w trakcie wykładów wiedzy pogłębionej w rezultacie analizy literatury. Wybrane problemy realizowane są metodą 
projektów. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 

 
Literatura podstawowa: 
˗ Karney J., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007 
˗ Nowacki T., Zawodoznawstwo, Radom 2000 
˗ Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003 
˗ Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009 
˗ Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla służb zatrudnienia, Zielona Góra 2010. 

Literatura uzupełniająca: 
˗ Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Poznań 2007 
˗ Czarnecki K., Karaś S., Profesjologia w zarysie, Radom 1996 
˗ Kubik K., Kultura pracy menedżera, Toruń 2002 
˗ Lewicka – Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa 1999 
˗ Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005 

 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: OCHRONA ŚRODOWISKA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-04 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Paweł Czechowski  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot obejmuje definicję najważniejszych pojęć oraz klasyfikację najważniejszych zagrożeń środowiska. Umożliwia 
zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce i UE oraz międzynarodowego charakteru 
ochrony środowiska.  

Cel przedmiotu: 

Zapoznanie z najważniejszymi zagrożeniami środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz z zasadami 
funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce i UE. Nabycie przez studenta umiejętności oceny skutków degradacji 
środowiska oraz korzystania z informacji o środowisku, tworzenia raportów, a także dyskusji ze specjalistami ochrony 
środowiska. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa wiedza ekologiczna na poziomie 
szkoły średniej 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę dotycząca stanu środowiska (objaśnia 
koncepcje ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju)  

kolokwium K_W02 

W02 
wskazuje źródła i rodzaje zanieczyszczeń oraz rozpoznaje 
problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej i 
lokalnej i potrafi ocenić ich wpływ na jakość życia człowieka  

kolokwium K_W02 

W03 
ma podstawową wiedzę o funkcjonowanie systemu ochrony 
środowiska w Polsce i UE  

kolokwium K_W17 

Umiejętności 

U01 
potrafi ocenić skutki zanieczyszczenia środowiska i 
interpretować niekorzystne zjawiska nimi wywołane w 
poszczególnych ekosystemach) 

kolokwium K_U03 

U02 
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów degradujących środowisko  

kolokwium K_U05 

U03 
zna metody i techniki pozyskiwania danych i korzysta z 
różnych źródeł informacji o środowisku  

kolokwium K_U01 

U04 
wykorzystuje wskaźniki statystyczne do opisu stanu 
środowiska  

kolokwium K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest otwarty na inicjatywy obywatelskie dotyczące 
środowiska, potrafi współdziałać i pracować w grupie 
przyjmując w niej różne role  

kolokwium K_K05 
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K02 
wykazuje zdeterminowanie w działaniach na rzecz 
środowiska i potrafi odpowiednio określić priorytety w 
podejmowanych działaniach  

kolokwium K_K07 

K03 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  kolokwium K_K06 

Treści kształcenia: 

Wykłady: 

1. Podstawowe pojęcia i zakres badań ekologii i ochrony środowiska. Stosunek człowieka do środowiska na różnych 
etapach jego rozwoju cywilizacyjnego. Koncepcja rozwoju zrównoważonego. 

2. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem 

atmosfery – efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog fotochemiczny. 

3. Zanieczyszczenia i ochrona wód. Metody oceny jakości wód. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 

4. Przyczyny degradacji gleby oraz jej ochrona i rekultywacja. 

5. Kierunki ochrony środowiska przed odpadami. 

6.  Informacja o środowisku - jej jawność i ograniczenia. Uspołecznienie procedur decyzyjnych dotyczących 

środowiska (postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko) 

7. Organizacja systemu ochrony środowiska w Polsce, w UE oraz międzynarodowy charakter ochrony środowiska. 

Metody/techniki dydaktyczne: 

Wykład problemowy. Samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę, praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury 
przedmiotu.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa: 

 Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa. 

 Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K., Ochrona biosfery, PWE, Warszawa 2007. 

 Strzałko J., Mossor-Pietraszewsak T., Kompendium wiedzy o ekologii, PWN, Warszawa 2005. 
 
Literatura uzupełniająca: 

 Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-05 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab.  Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Ochrona własności intelektualnej to przedmiot uwzględniający obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony praw 
autorskich i praw pokrewnych, prawne aspekty ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, 
topografii układów scalonych, znaków towarowych, a także prawne aspekty ochrony wszelkich dóbr intelektualnych, ochronę 
wizerunku oraz poglądy doktryny i przegląd orzecznictwa sądów polskich i europejskich w sprawach ochrony dóbr 
niematerialnych.    
 

Cele kształcenia: 
Rozumienie roli przepisów prawa w ochronie dóbr intelektualnych i osobistych, rozumienie roli organów wymiaru 
sprawiedliwości w systemie dochodzenia roszczeń przeciwko naruszycielom dóbr niematerialnych, wykształcenie 
umiejętności rozróżniania poszczególnych praw własności w obszarze dóbr intelektualnych i przemysłowych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  

Podstawowa znajomość prawa i wiedzy o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
nabywa wiedzę o podstawowych instytucjach prawa autorskiego i 

praw pokrewnych 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_W23 

W02 

nabywa wiedzę o prawnych aspektach rejestracji i ochrony 

wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych układów 

scalonych i znaków towarowych 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_W23 

W03 

nabywa wiedzę o zasadach sądowego dochodzenia roszczeń oraz 

ściganiu przestępstw w zakresie kradzieży dóbr 

niematerialnych 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_W23 

W04 
nabywa wiedzę na temat prawnych mechanizmów ochrony dóbr 

niematerialnych 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_W23 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo rozróżniać poszczególne utwory w rozumieniu 

ustawy „Prawo autorskie i prawa pokrewne”  z dnia 4 lutego 1994 r. 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_U14 

U02 

potrafi prawidłowo rozróżniać poszczególne dobra w obszarze 

chronionym przez ustawę „Prawo własności przemysłowej z dnia 

30.06. 2000 r. 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_U14 

U03 nabywa umiejętność samodzielnej oceny zasad ochrony własności aktywność na zajęciach, K_U05 
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intelektualnej, wyceny szkody oraz zasad dochodzenia roszczeń 

wyrządzonych czynem niedozwolonym i przestępstwem 

(wykroczeniem ) 

kolokwium 

U04 
nabywa umiejętność poszukiwania fachowej pomocy przeciwko 

naruszycielowi praw własności dóbr niematerialnych   

aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do samodzielnej oceny stopnia naruszenia 

przepisów prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_K03 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i 

umiejętności 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_K06 

K03 
potrafi optymalnie skorzystać ze swoich uprawnień przeciwko 

naruszycielowi praw własności do dóbr niematerialnych 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_K04 

 

Treści kształcenia: 
 
Wykłady: 

• Co to jest utwór w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo autorskie i prawa pokrewne” ? 

• Na czym polega ochrona wizerunku osób fizycznych, w tym osób powszechnie znanych ? 
• Autorskie prawa osobiste i prawa majątkowe 
• Prawne aspekty rejestracji i ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych, użytkowych, topografii układów 
• scalonych i znaków towarowych; 

• Rola znaku towarowego we współczesnych obrocie gospodarczym, 

• Plagiat i inne rodzaje naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, 
• Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr niematerialnych 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 

• wykłady 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną 

 

Literatura: 
 
˗ M. Załucki ( red. ), Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, 

Warszawa 2009, 
˗ R. Golat, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010, 
˗ U. Promińska ( red. ), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-06a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 36 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Cel przedmiotu: 
Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w praktyce, 
w tym: 
– praktyczne opanowanie formatowania złożonych dokumentów,  
– praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i prezentacji wyników, 
– umiejętne posługiwanie się zasobami Internetu, 
– budową baz danych, 
– wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
– opracowywaniem grafiki wektorowej z wykorzystaniem programu CorelDRAW. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera i systemu operacyjnego na poziomie ECDL Core. 

 
Efekty kształcenia: 

Wiedza 

Symbol opis efektu kształcenia sposób 
sprawdzenia efektu 

kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

W01 Zna podstawową terminologię dotyczącą 
technologii informatycznych. Rozumie struktury 
danych i sposób ich zapisu w komputerze. 

Kolokwium 

K_W03 

W02 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie 
przetwarzania informacji. Potrafi dobrać 
odpowiednie narzędzie informatyczne w zależności 
od rozwiązywanego problemu. 

K_W03 

W03 Ma wiedzę w zakresie wykorzystania technologii 
informatycznych w zakresie przetwarzania tekstów 
i zbiorów danych.  

Praca kontrolna 
K_W03 

Umiejętności 

Symbol opis efektu kształcenia sposób 
sprawdzenia efektu 

kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U01 Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
programy komputerowe w zakresie przetwarzania 
tekstów i analizy danych Kolokwium 

 

K_U25, K_U02, K_U01 

U02 Potrafi opracować kompletną procedurę dotyczącą 
realizacji zadania i przygotować tekst, obliczenia i 
prezentację odnośnie realizacji zadania. 

K_U25 

Kompetencje personalne i społeczne: 

Symbol opis efektu kształcenia sposób 
sprawdzenia efektu 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 
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kształcenia 

K01 Rozumie znaczenie interpersonalnej wymiany 
informacji przy wykorzystaniu technologii 
informatycznych. 

ocena opracowań 

wybranych 

tematów 

przedstawionych 

w formie 

prezentacji 

multimedialnej; 

K_K02 

K02 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informację w 
zasobach internetowych i rozumie znaczenie 
uczciwości intelektualnej 

K_K01 

 

Treści programowe: 
 
ZAJĘCIA LABORATORYJNE 
L1. Pojęcia podstawowe: informacja, informatyka, technologia informacyjna. Podstawowe systemy informatyczne (SPIS, 

SINT, itp.). Budowa i system operacyjny komputera. Pliki i katalogi. Przetwarzanie informacji. System binarny i zapis 
informacji w komputerze. 

L2. Formatowanie dokumentu. Zaawansowane ustawienia strony. Nagłówki i stopki. Formatowanie akapitu i czcionki. 
Tabulatory. Wypunktowanie i numerowanie. Sekcje i kolumny dokumentu. Wzajemne oddziaływanie ustawień akapitu i 
sekcji.  

L3. Tabele. Formuły liczące. Formatowanie dokumentu z użyciem styli. Automatyczne tworzenie spisu treści. Kreator i 
szablon dokumentu.  

L4. Wprowadzanie i edycja wzorów matematycznych (Microsoft Equation) 
L5. Grafika i formatowanie rysunków. Ramki. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Korzystanie z tezaurusa. Wyszukiwanie i 

zamiana tekstu. Budowa makrodefinicji.  
L6. Korespondencja seryjna. Formuły warunkowe tekstu i wyboru rekordów.  
L7. Kolokwium I 
L8. Budowa arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie komórek. Tworzenie i edycja formuł.  
L9. Serie danych. Formatowanie komórek i liczb. Rozbudowywanie arkusza. Praca z wieloma arkuszami.   
L10. Funkcje analizy danych. Konsolidacja i filtrowanie danych. Automatyczne obliczanie. Sumy pośrednie. Graficzna 

prezentacja danych. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Funkcje logiczne. Funkcje tekstowe. 
L11. Tworzenie tabel z jedną i dwoma zmiennymi. Wstawianie formuł do istniejących tabel.  
L12. Wyznaczanie parametrów regresji liniowej (linia trendu oraz REGLINP). Zastosowanie regresji do wyznaczania cech 

charakterystycznych. Funkcje statystyczne. 
L13. Rozwiązywanie równań liniowych.  
L14. Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych. Wykresy przestawne. Funkcje dodatkowe tabel przestawnych. 

Zastosowanie funkcji adresowania komórek.  
L15 Kolokwium II 
L16. Wprowadzenie do programu MS Access. Tworzenie i modyfikacja tabel. Właściwości pól. Zastosowanie kreatora tabel. 

Zakładanie i modyfikacja relacji. Tworzenie i modyfikacja formularzy. Właściwości formantów. Zastosowanie kreatora 
formularzy.  

L17. Tworzenie i modyfikacja kwerend. Zastosowanie kreatora kwerend. Filtrowanie, selekcja i sortowanie danych. 
Tworzenie raportów.  

L18. Kolokwium III 
L19. Wprowadzenie do programu MS Power Point. Zasady przygotowywania prezentacji. Tworzenie szablonu prezentacji.  
L20. Weryfikacja i ocena przygotowanych prezentacji.  
L21. Komunikacja w sieci. Udostępnianie zasobów. Wyszukiwanie komputerów w sieci. Podstawy protokołu sieciowego 

TCP/IP – adres IP, maska, brama, serwisy DNS. Automatyzacja pracy.  
L22. Konsolidacja danych z wykorzystaniem programów Word, Excel i Power Point. Korzystanie z zasobów Internetu: 

wyszukiwanie i zapisywanie informacji, wymiana plików. Zastosowanie protokołu FTP.  
L23. Podstawy języka HTML.  
L24.Tworzenie prostych stron WWW.   
L25. Rozbudowa strony WWW.  
L26. Kolokwium IV 
L27-L29. Elementy grafiki wektorowej w programie Corel Draw. 
L30. Kolokwium V. Zaliczenie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
• pięć kolokwiów w trakcie semestru 
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• ocena pracy kontrolnej 
• ocena sprawdzianów „wejściowych” 
• ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru 

 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Podstawowa  

1. Knefel A., Jakubowski J., Skrzypczak A., Stańkowska M.: Zastosowanie informatyki, część I i II, Sulechów 2002. 
2. Sergiusz Flanczewski: Word w biurze i nie tylko. HELION, Gliwice 2004. 

Uzupełniająca 

1. Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon: Access 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 

2. Maciej Gonet: Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. Helion, Gliwice 2009. 
3. Krzysztof Pikoń: ABC Internetu. HELION, Gliwice 2006. 
4. Steve Schwarz: Po prostu Access 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 
5. Rick Altman, Rebecca Altman: Po prostu PowerPoint 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE 

INFORMACYJNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-07b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 36 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
 

Cel przedmiotu: 
Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w praktyce, 
w tym: 
– praktyczne opanowanie formatowania złożonych dokumentów,  
– praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i prezentacji wyników, 
– umiejętne posługiwanie się zasobami Internetu, 
– budową baz danych, 
– wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
– opracowywaniem grafiki wektorowej z wykorzystaniem programu CorelDRAW. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera i systemu operacyjnego na poziomie ECDL Core. 

 
Efekty kształcenia: 

Wiedza 

Symbol opis efektu kształcenia sposób sprawdzenia 
efektu kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

W01 Zna podstawową terminologię dotyczącą technologii 
informatycznych. Rozumie struktury danych i sposób ich 
zapisu w komputerze. 

Kolokwium 

K_W03 

W02 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie przetwarzania 
informacji. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzie 
informatyczne w zależności od rozwiązywanego 
problemu. 

K_W03 

W03 Ma wiedzę w zakresie wykorzystania technologii 
informatycznych w zakresie przetwarzania tekstów i 
zbiorów danych.  

Praca kontrolna 
K_W03 

Umiejętności 

Symbol opis efektu kształcenia sposób sprawdzenia 
efektu kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U01 Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać programy 
komputerowe w zakresie przetwarzania tekstów i analizy 
danych Kolokwium 

 

K_U25, K_U02, K_U01 

U02 Potrafi opracować kompletną procedurę dotyczącą 
realizacji zadania i przygotować tekst, obliczenia i 
prezentację odnośnie realizacji zadania. 

K_U25 

 
Kompetencje personalne i społeczne: 

Symbol opis efektu kształcenia sposób sprawdzenia 
efektu kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K01 Rozumie znaczenie interpersonalnej wymiany informacji 
przy wykorzystaniu technologii informatycznych. 

ocena opracowań 
K_K02 
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K02 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informację w zasobach 
internetowych i rozumie znaczenie uczciwości 
intelektualnej 

wybranych tematów 

przedstawionych w 

formie prezentacji 

multimedialnej; 

K_K01 

 

Treści programowe: 
 
ZAJĘCIA LABORATORYJNE 
L1. Budowa i system operacyjny komputera. Zaawansowane operacje dyskowe: dysk i partycje dyskowe. System praw 

dostępu dla NTFS. 
L2. Zasady redagowania dokumentu. Dobór formatowania czcionki, akapitu, podział dokumentu na sekcje. 
L3. Automatyzacja dokumentu: spis treści, indeks, nagłówki i stopki, tworzenie odwołań dynamicznych.  
L4. Zaawansowane mechanizmy korespondencji seryjnej – wariantowanie spersonalizowanej korespondencji. 

Zaawansowane funkcje filtrowania i selekcji adresatów. 
L5. Grafika i formatowanie rysunków. Ramki. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Korzystanie z tezaurusa. Wyszukiwanie i 

zamiana tekstu. Budowa makrodefinicji.  
L6. Korespondencja seryjna. Formuły warunkowe tekstu i wyboru rekordów.  
L7. Kolokwium I 
L8. Zaawansowane wyszukiwanie i selekcja danych. Budowa filtrów wielokryterialnych. Formuły tablicowe wyszukiwania 

danych. Tworzenie tabel z jedną i dwoma zmiennymi. Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych. Wykresy przestawne. 
Funkcje dodatkowe tabel przestawnych. Zastosowanie funkcji adresowania komórek.  

L9. Wyznaczanie parametrów regresji liniowej (linia trendu oraz REGLINP). Zastosowanie regresji do wyznaczania cech 
charakterystycznych. Funkcje statystyczne. Rozwiązywanie równań liniowych.  

L10. Kolokwium II 
L11. Bazy danych z wykorzystaniem MS Access. Tworzenie i modyfikacja tabel. Właściwości pól. Zastosowanie kreatora 

tabel. Zakładanie i modyfikacja relacji. Tworzenie i modyfikacja formularzy. Właściwości formantów. Zastosowanie 
kreatora formularzy.  

L12. Tworzenie i modyfikacja kwerend. Zastosowanie kreatora kwerend. Filtrowanie, selekcja i sortowanie danych. 
Tworzenie raportów.  

L13. Kolokwium III 
L14. Wprowadzenie do programu MS Power Point. Zasady przygotowywania prezentacji. Tworzenie szablonu prezentacji. 
L15. Komunikacja w sieci. Udostępnianie zasobów. Wyszukiwanie komputerów w sieci. Podstawy protokołu sieciowego 

TCP/IP – adres IP, maska, brama, serwisy DNS. Automatyzacja pracy. Ocena przygotowanych prezentacji 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
• trzy kolokwia w trakcie semestru 
• ocena pracy kontrolnej 
• ocena sprawdzianów „wejściowych” 
• ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru 

 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Podstawowa  

1. Knefel A., Jakubowski J., Skrzypczak A., Stańkowska M.: Zastosowanie informatyki, część I i II, Sulechów 2002. 
2. Sergiusz Flanczewski: Word w biurze i nie tylko. HELION, Gliwice 2004. 

Uzupełniająca 

1. Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon: Access 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 

2. Maciej Gonet: Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. Helion, Gliwice 2009. 
3. Krzysztof Pikoń: ABC Internetu. HELION, Gliwice 2006. 
4. Steve Schwarz: Po prostu Access 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 
5. Rick Altman, Rebecca Altman: Po prostu PowerPoint 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Kod 

 przedmiotu Ap-O-08 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I, 

II - fakultet 
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 60  -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - -  - - 

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Grzegorz Fiedorowicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne  

Cel przedmiotu: 

Zajęcia ruchowe, prowadzone w grupach męskich i żeńskich (z wyłączeniem pływania i jeździectwa) 
z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń fizycznych, gier sportowych, urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness. Studenci 
mogą wybierać preferowane rodzaje aktywności ruchowych grupy rozwoju ogólnego, gry sportowe, pływanie i 
jeździectwo. Fakultet wychowania fizycznego – zajęcia ruchowe o charakterze treningu sportowego prowadzone w 
grupach specjalizacji sportowej lub rekreacyjnej. Celem przedmiotu jest wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, 
poprawa ogólnej sprawności ruchowej  
i zdrowotności, poprawa motoryczności. Rozbudzenie zainteresowań różnymi rodzajami aktywności ruchowej. 
Wykształcenie umiejętności ruchowych zapewniających aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej, doskonalenie w 
wybranej dziedzinie sportowo-rekreacyjnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalenie nawyków aktywności 
rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowej dziedzinie sportowej lub 
rekreacyjnej, wyłonienie reprezentantów uczelni na zawody sportowe rangi Akademickich Mistrzostw Województwa 
Lubuskiego, Akademickich Mistrzostw Polski. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Brak przeciwwskazań lekarskich. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia kultura fizyczna, rekreacja, gry 
sportowe, rozgrzewka, fitness, streching 

testy sprawdzające  

W02 
definiuje i opisuje zasady, przepisy wybranych gier 
sportowych 

testy sprawdzające 
 

W03 
wyjaśnia znaczenia ćwiczeń wprowadzających testy sprawdzające 

 

W04 
rozpoznaje formy gier sportowych uproszczona, 
fragmenty gry, gra szkolna, gra właściwa 

testy sprawdzające 
 

Umiejętności 

U01 
stosuje techniki właściwe dla różnych rodzajów 
aktywności ruchowych 

testy sprawdzające  

U02 
wykorzystuje dostępny sprzęt sportowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem 

testy sprawdzające  

U03 organizuje zajęcia ruchowe własne   
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Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Kompetencje społeczne 

K01 
podejmuje aktywność ruchową na rzecz 
autorozwoju 

 K_K01 

K02 inicjuje, przeprowadza zajęcia rekreacji ruchowej  K_K01 

K03 
sędziuje zawody rangi towarzyskiej – zawody 
uczelniane, osiedlowe 

 K_K01, K_K03 

K04 wzrost poziomu sportowego uczestników  K_K01 

K05 
wyłonienie liderów w poszczególnych dyscyplinach 
sportowo-rekreacyjnych – mistrzostwa uczelni 

 K_K01, K_K03 

K06 
wytypowanie reprezentantów uczelni na rozgrywki 
regionalne i ogólnopolskie 

 K_K01 

Treści programowe 

˗ Elementy gimnastyki ćwiczenia zwinności i gibkości.  
˗ Rozciąganie, streching, ćwiczenia wolne i z przyrządami, układy gimnastyczne – doskonalenie; 
˗ Gry sportowe badminton, tenis, tenis sportowy – nauka i doskonalenie techniki indywidualnej tj. Odbicia 

forhendowe i backhandowe, podanie serwisowe.  
˗ Gra szkolna, gra właściwa; prowadzenie zawodów systemy rozgrywek, sędziowanie, turnieje indywidualne i 

drużynowe – nauka i doskonalenie; 
˗ Zespołowe gry sportowe futsal, piłka siatkowa, siatkówka plażowa. 
˗ Koszykówka, streetbasket, unihokej – doskonalenie techniki indywidualnej.  
˗ Podania i chwyty, odbicia w parach, zrzuty z biegu, w wyskoku, z miejsca, wolne, karne, stałe fragmenty gry, 

zasady i przepisy gier, fragmenty gry, gra właściwa.  
˗ Sędziowanie – mechanika sędziowania, protokół zawodów sportowych – doskonalenie; 
˗ Gry rekreacyjne minigolf, boule, ringo.  
˗ Palant, kwadrant – zasady  i przepisy gry, rozgrywki indywidualne i zespołowe – nauka i doskonalenie; 
˗ Fitness kroki podstawowe, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, układy ćwiczeń – doskonalenie; 
˗ Pływanie elementy techniki i stylów pływackich.  
˗ Skok startowy, nawroty, sztafety, zasady bezpieczeństwa, podstawy ratownictwa wodnego – doskonalenie; 
˗ Jeździectwo podstawy kiełznania, przyswojenie pomocy jeździeckich, podstawowe elementy ujeżdżania – 

doskonalenie; 
˗ Turystyka rowerowa zasady bezpieczeństwa, technika jazdy, obsługa techniczna roweru, planowanie trasy. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Metody podające omówienie i pokaz 

 Metody poszukujące ćwiczenia ruchowe, gry szkolne, sędziowanie meczów, protokołowanie 

 Metoda treningu sportowego technika indywidualna, taktyka, wytrzymałość ogólna i specjalna 

 Metoda startowa udział w zawodach i turniejach sportowych 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

Studenci oceniani są w systemie ciągłym. Podstawowym kryterium oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, 
znajomość przepisów wybranych gier sportowych, udział w rozgrywkach uczelnianych. Studenci mający lekarskie 
przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych uczestniczą w zajęciach pełniąc role sędziego, protokolanta, sekretarz 
rozgrywek, pomocnika prowadzącego. Testy umiejętności sportowych, udział w zawodach i turniejach uczelnianych 
oraz udział w rozgrywkach środowiskowych. 

Sposób zaliczenia 

Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach, 

 aktywność na zajęciach 

 sędziowanie i protokołowania meczów i zawodów rozgrywek uczelnianych 

 w przypadku fakultetu wychowania fizycznego – bez zaliczenia, zajęcia dodatkowe 
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Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Karpiński R. Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. AWF Katowice, 2003. 

2. Królak A. Tenis dla dziecin nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa, 1999. 

3. Grządziel G., Kowalski L. Siatkówka plażowa w szkole. COS, Warszawa, 2000. 

4. Pruchniewicz W. Akademia jeździectwa. PZJ Warszawa, 2002. 

5. Kulczycki R. Tenis stołowy bez tajemnic. Gorzów Wlkp., 2002. 

6. Uzarowicz J, Zdebska H. Piłka siatkowa- program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa, 1998. 

7. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSip Warszawa, 1995. 

8. Vella M. Anatomia w treningu siłowym i fitness. Muza S.A. Warszawa, 2007. 

9. Związkowe przepisy sportowe PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS.  

10.  

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu REKREACJA RUCHOWA 
Kod 

 przedmiotu 
Ap-O-08a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I,II  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - -  - - 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Grzegorz Fiedorowicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne  

 
Cel przedmiotu: 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Wykazanie walorów rekreacyjnych różnych form aktywności  ruchowej. Poznanie 
przepisów wybranych gier i zabaw rekreacyjnych oraz ruchowych. Poznanie systemów przeprowadzania turniejów 
sportowych, festynów rekreacyjnych, prowadzenia rozgrywek. Rozbudzenie zainteresowania różnymi rodzajami aktywności 
ruchowej.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Brak przeciwwskazań lekarskich do zajęć ruchowych. 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada podstawową wiedzę i zna terminologię      
z zakresu rekreacji ruchowej 

działania 
praktyczne 

 

W02 
zna przepisy i zasady wybranych gier 
rekreacyjnych i sportowych 

działania 
praktyczne 

 

W03 
zna podstawowe systemy prowadzenia rozgrywek 
turniejowych 

- działania 
praktyczne            

 – praca pisemna 
 

W04 
zna teoretyczne podstawy działań organizacyjnych 
w zakresie rekreacji ruchowej wobec jednostek       
i grup społecznych 

- działania 
praktyczne             

– praca pisemna 
 

Umiejętności 

U01 
potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić 
rekreacyjne zajęcia ruchowe zgodnie                      
z preferencjami ich uczestników 

działania 
praktyczne 

 

U02 
potrafi dobrać rodzaje aktywności ruchowej do 
umiejętności i możliwości uczestników  

działania 
praktyczne 

 

U03 
potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić 
rozgrywki sportowo-rekreacyjne 

- działania 
praktyczne             

– praca pisemna 
 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 
podejmuje aktywność na rzecz utrzymania 
odpowiedniej sprawności fizycznej własnej 

- działania 
praktyczne             

– praca pisemna 
 

K02 
inicjuje, organizuje i przeprowadza zajęcia rekreacji  
ruchowej dla nieformalnych grup społecznych 

działania 
praktyczne 
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Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

K03 
zachęca do aktywności ruchowej, propaguje 
postawy prozdrowotne 

- działania 
praktyczne             
– praca pisemna 

 

K04 
inicjuje, organizuje i przeprowadza rozgrywki, 
turnieje, festyny rekreacyjne 

działania 
praktyczne 

 

 
Treści programowe 
Ćwiczenia/Laboratoria: 
 Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie kryteriów zaliczania, podanie literatury, omówienie organizacji                          i 
porządku zajęć. 
Wybrane gry sportowe: kometka, tenis, tenis stołowy - przepisy, podstawy sędziowania. 
Wybrane zespołowe gry sportowe: piłka siatkowa, siatkówka plażowa, koszykówka, unihokej, futsal – przepisy, podstawy 
sędziowania. Formy uproszczone gier sportowych. 
Rekreacyjne gry sportowe: minigolf, boulle, boccia – zasady gry. 
Systemy rozgrywek: pucharowe, każdy z każdym. Ustalanie drabinek turniejowych Organizacja turnieju, ligi, festynu. 
Rekreacja w siłowni. Maszyny i urządzenia: rower stacjonarny, orbitrek, bieżnia elektryczna, wioślarz. Zasady bezpiecznego 
użytkowania. Układanie indywidualnego programu treningowego. 
Pływanie jako forma aktywności rekreacyjnej. Wybrane style pływackie: kraul A i B, klasyczny, motylkowy. 
Turystyka rowerowa. Bezpieczeństwo jazdy, planowanie trasy. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: omówienie i pokaz, 
- metoda praktycznego działania, 
- metoda zadaniowa, 
- metoda problemowa, 
- obserwacja zachowań. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 
Studenci oceniani są w systemie ciągłym. Podstawowym kryterium oceny jest obecność i aktywność     na zajęciach, 
znajomość przepisów wybranych gier sportowych, umiejętność zorganizowania                     i przeprowadzenia wybranego 
zadania w zakresie rekreacji ruchowej. Sporządzenie scenariusza wybranej formy aktywności rekreacyjnej, festyn sportowo 
– rekreacyjny. 
 
Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się obecność oraz aktywność na zajęciach, znajomość treści programowych 
i ich praktyczne zastosowanie. 
 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Bondarowicz M. (2003). Zabawy w grach sportowych. Wydanie I. WSiP, Warszawa. 
2. Bondarowicz M. (1998). Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Resortowe  Centrum Metodyczno-

Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa. 
3. Karpiński R. Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. AWF Katowice, 2003.      
4. Królak A. (1999). Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa.  
5. Nawara H. (2002). Badminton. AWF, Wrocław. 
6. Nawara H., Nawara U. (2003). Gry i zabawy integracyjne. AWF, Wrocław. 
7. Wołyniec J. (red.), (2003). Przepisy zespołowych gier sportowych w zakresie podstawowym. Wyd. BK, Wrocław. 
8. Vella M. Anatomia w treningu siłowym i fitness. Muza S.A. Warszawa, 2007. 
9. Związkowe przepisy sportowe PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS.  

                   
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-09 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Agnieszka Gandecka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje podstawy psychologicznej wiedzy o motywacjach zachowań ludzkich , różnicach osobowościowych , 
oraz możliwościach wywierania wpływu w sytuacjach społecznych związanych z pracą  
 

Cel przedmiotu: 
Lepsze poznanie siebie i innych. Świadome kształtowanie relacji z ludźmi w sytuacjach i zadaniach profesjonalnych  
 

Wiedza 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_W01 Student zna podstawowe teorie motywacji Kolokwium  K_W02 

K_W02 Posiada wiedzę dotyczącą typów charakterów 
ludzkich 

Kolokwium  K_W02 

K_W03 
 
 

Posiada wiedzę nt istoty i przebiegu komunikacji 
interpersonalnej , oraz radzenia sobie ze stresem w 
miejscu pracy  
 

Kolokwium  K_W024 

Umiejętności 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_U01 Stosuje psychologiczną wiedzę w sytuacjach 
zawodowych. 

aktywność na 
zajęciach 

K_U22 

K_U02 Potrafi zaplanować oddziaływania perswazyjne aktywność na 
zajęciach 

K_U11 

K_U03 
 

Rozwija umiejętności pracy w zespole 
 

aktywność na 
zajęciach 

K_U02 

Kompetencje personalne i społeczne: 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_K01 Potrafi konstruować hipotezy wyjaśniające 
zachowania w sytuacjach zawodowych 

aktywność na 
zajęciach 

K_K02 

K_K02 
 
K_K03 
 

Student lepiej rozumie dylematy etyczne związane 
z pracą  
Rozwija umiejętności samokształcenia i   
samodzielnego rozwiązywania problemów 

aktywność na 
zajęciach 
aktywność na 
zajęciach 

K_K04 
 
K_K06 
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Treści programowe: 
˗ Psychologiczne koncepcje człowieka 
˗ Pojęcie i teorie osobowości 
˗ Typologia charakterów ludzkich 
˗ Pojęcie zdrowia psychicznego , kompetencji emocjonalnej 
˗ Emocje . Stres . Radzenie sobie ze stresem .  
˗ Umiejętności interpersonalne : aktywne słuchanie , wyrażanie krytyki , konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
˗ Umiejętności współpracy w zespole 
˗ Komunikacja werbalna , wzorce językowe w komunikacji. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Dyskusja 
˗ Symulacje 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną  

 
Literatura: 
 
Literatura podstawowa: 
˗ Zimbardo Ph :Psychologia i życie , PWN Warszawa 2002 
˗ Johnson S . Style charakteru , zysk i s-ka , Poznań 1998 
˗ Sculz von Thun F. Sztuka rozmawiania , GWP Gdańsk 2005 
Literatura uzupełniająca: 
˗ McGrath, Edwards H. , Trudne osobowości , Rebis , Poznań 2010 
˗ Weisbach Ch , Dachs , Inteligencja emocjonalna , Bis , Warszawa 2000 

Williams N . ,Diagnoza psychoanalityczna , GWP , Gdańsk 2008  
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWA UE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-12a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Krzysztof Scheuring 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot jest pomyślany jako forma podstawowego kursu w zakresie prawa europejskiego na poziomie opanowania 
ogólnych wiadomości w tym obszarze. Przede wszystkim jest on skoncentrowany na podkreślaniu specyfiki tego systemu 
prawa zwłaszcza zagadnienie jego pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania w prawie krajowym. Materia wykładowa 
kładzie nieco większy nacisk na zagadnienia związane z katalogiem aktów prawa pochodnego i procedurami stanowienia 
tego prawa a także praktycznymi aspektami jego obowiązywania i stosowania.  

 
Cel kształcenia: 
Rozumienie specyfiki oraz zasad tworzenia i praktycznego stosowania prawa europejskiego. Rozumienie zasad 
funkcjonowania Unii Europejskiej i zależności wynikających z relacji pomiędzy jej instytucjami a państwami członkowsk imi. 
Przyswojenie podstawowej wiedzy w zakresie katalogu źródeł prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
pochodnego.  Rozumienie istoty norm prawa europejskiego zwłaszcza w odniesieniu do poszczególnych aktów prawnych, a 
także procesu ich powstawania i wpływu na praw krajowe   

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Ogólna znajomość zagadnień dotyczących wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na poziomie szkoły średniej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie europejskim jako 
gałęzi prawa międzynarodowego i potrafi je 
stosować w praktyce 

kolokwium K_W17 

W02 
posiada wiedzę o mechanizmach tworzenia 
norm prawa europejskiego 

kolokwium K_W17 

W03 

posiada wiedzę o normach prawnych 
tworzonych w ramach struktur organizacji 
międzynarodowych; 
posiada wiedzę o zasadach i normach 
mających zastosowanie w stosunkach 
międzypaństwowych  

kolokwium K_W17 

Umiejętności 

U01 
potrafi oceniać bieżące wydarzenia z punktu 
widzenia norm prawa europejskiego 

kolokwium K_U04 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę 
teoretyczną do analizy konkretnych procesów i 

kolokwium K_U19 
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zjawisk zachodzących w środowisku 
międzynarodowym 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w ramach Unii Europejskiej 

kolokwium K_U19 

U04 
posługuje się normami prawa 
międzynarodowego, zwłaszcza tekstami 
traktatów 

kolokwium K_U19 

U05 

posiada umiejętność odwołania się do 
orzecznictwa międzynarodowego, a zwłaszcza 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

kolokwium K_U19 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

kolokwium K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę w zakresie prawa 
międzynarodowego publicznego 

kolokwium K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

kolokwium K_K03 

 
Treści kształcenia: 
1. Wprowadzenie - pojęcie prawa międzynarodowego publicznego  
2. Źródła prawa międzynarodowego  
3. Prawo europejskie jako gałąź prawa międzynarodowego publicznego 
4. Unia Europejska i specyfika jej porządku prawnego 
5. Źródła prawa UE  

a. Problem podziału kompetencji do stanowienia prawa pomiędzy państwami członkowskimi a UE     
b. prawo traktatowe 
c. prawo pochodne – akty ustawodawcze i nie ustawodawcze 

6. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa jako instrument współpracy międzynarodowej UE 
7. Ochrona prawna przed sądami europejskimi – rola orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości UE 
8. Działalność Rady Europy   
9. System ochrony praw człowieka i jurysdykcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
12.Ochrona praw osób przynależących do mniejszości etnicznych i językowych  
13. Specyfika współpracy regionalnej w ramach OBWE  
 
Metody/techniki dydaktyczne:  
Wykłady dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa europejskiego. W zależności od omawianego zagadnienia na 
wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst    (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst    (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus   (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceną na podstawie kolokwium 
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Literatura: 

˗       J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011 
˗       R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005, 
˗       G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2003  
˗       Prawo Unii Europejskiej,  wprow.E. Skibińska, Warszawa 2010  
˗       A. Wyrozumska, J. Barcz, (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji,  

Warszawa 2010 
  
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
PODSTAWY PRAWA 

MIĘDZYNARODOWEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-O-13b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Krzysztof Scheuring 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot jest pomyślany jako forma podstawowego kursu w zakresie międzynarodowego prawa publicznego na poziomie 
opanowania ogólnych wiadomości w tym obszarze. Przede wszystkim jest on skoncentrowany na podkreślaniu specyfiki 
prawa międzynarodowego w stosunku do prawa wewnętrznego w zakresie źródeł, zasad, podmiotów tego prawa oraz 
zakresu stosowania. Materia wykładowa kładzie nieco większy nacisk na zagadnienia aktualnie istotne z punktu widzenia 
społeczności międzynarodowej a więc rolę umowy jako najbardziej rozpowszechnionego źródła prawa, rolę organizacji 
międzynarodowych, problem stosunków. 

 
Cel kształcenia: 
Rozumienie specyfiki i zasad prawa międzynarodowego publicznego. Rozumienie zasad funkcjonowania społeczności 
międzynarodowej i zależności wynikających z relacji pomiędzy jego podmiotami. Przyswojenie podstawowej wiedzy w 
zakresie katalogu źródeł prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych.  
Rozumienie istoty norm prawa międzynarodowego w zakresie stosunków pomiędzy jego podmiotami, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa dyplomatycznego i konsularnego, oraz zasady pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. 
Aspekty te są najistotniejsze s praktycznego punktu widzenia. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Ogólna znajomość zagadnień dotyczących wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na poziomie szkoły średniej. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie międzynarodowym publicznym 
jako specyficznej gałęzi prawa oraz potrafi je stosować 

kolokwium K_W01 

W02 
posiada wiedzę o mechanizmach tworzenia norm prawa 
międzynarodowego publicznego i współzależnościach 
występujących pomiędzy jego podmiotami 

kolokwium K_W04 

W03 

posiada wiedzę o normach prawnych tworzonych w 
ramach struktur organizacji międzynarodowych; 
posiada wiedzę o zasadach i normach mających 
zastosowanie w stosunkach międzypaństwowych  

kolokwium 
K_W04 

 

Umiejętności 

U01 
potrafi oceniać bieżące wydarzenia międzynarodowe z 
punktu widzenia norm prawa międzynarodowego 

kolokwium K_U01 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do 
analizy konkretnych procesów i zjawisk zachodzących w 
środowisku międzynarodowym  

kolokwium K_U03 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w ramach społeczności międzynarodowej 

kolokwium K_U03 

U04 posługuje się normami prawa międzynarodowego, kolokwium K_U05 
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zwłaszcza tekstami umów międzynarodowych 

U05 
posiada umiejętność odwołania się do orzecznictwa 
międzynarodowego 

kolokwium K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 jest przygotowany do pracy w administracji publicznej kolokwium K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego 
publicznego 

kolokwium K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
ustalonego przez siebie lub innych zadania 

kolokwium K_K03 

 
Treści kształcenia: 
1. Cechy prawa międzynarodowego; 
2. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego; 
3. Źródła prawa międzynarodowego; 
4. Podmioty prawa międzynarodowego; 
5. Specyfika procesów integracji regionalnej w Europie 

a. działalność UE i jej porządek prawny  
b. Rada Europy i rola mechanizmów ochrony praw człowieka 
c. OBWE  

6. Terytorium w prawie międzynarodowym; 
7. Ludność w prawie międzynarodowym; 
8. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; 
9. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych; 
10. Prawo dyplomatyczne i konsularne 
11. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska; 
12. Międzynarodowe prawo morza i prawo rzeczne 
         
Metody/techniki dydaktyczne:  
Wykłady dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa międzynarodowego. W zależności od omawianego zagadnienia na 
wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst    (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst    (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus   (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceną na podstawie kolokwium 
 
Literatura: 

˗ R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005, 
˗ J. Białocerkiewicz, Prawo miedzynarodowe publiczne, Toruń TNOiK 2007 
˗ W. Góralczyk,S. Sawicki, Prawo międzynarodowe w zarysie, Warszawa 2009 
˗ J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Zakamycze 2004; 
˗ Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, red. E. Dynia, Rzeszów 2009  
˗ B. Wierzbicki, Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2008, 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-01 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marek Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot wprowadza do nauk o państwie i prawie. Student opanowuje podstawową aparaturę  pojęciową niezbędna dla 
dalszych studiów poszczególnych działów i gałęzi prawa. Student poznaje podstawowe działy i dyscypliny prawoznawstwa 
oraz poglądy na istotę prawa i jego funkcje społeczne. Odróżnia prawo od innych porządków normatywnych. Poznaje rolę 
prawa w organizacji państwowej. 

 
Cel kształcenia: 
Rozumienie istoty prawa  i jego funkcji. Prawidłowe rozumienie i  używanie oraz pojęć języka prawnego i języka 
prawniczego. Przygotowanie studenta do przyswajania na tej podstawie  szczegółowych wiadomości z zakresu innych 
dziedzin prawa wykładanych w ramach  kierunku studiów. Utrwalenie prawidłowych nawyków i skojarzeń w takich obszarach 
jak nazwy aktów prawnych i ich hierarchia ze względu na moc prawną,  powszechne i wewnętrzne obowiązywanie prawa, 
zasada demokratycznego państwa prawa.   
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy 
o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada zasób wiedzy o prawie i podstawowych 
zasadach  budowy systemu prawa 

egzamin K_W04 

W02 
zna zasady  na jakich we współczesnym państwie 
prawo jest stanowione, przestrzegane i stosowane  

egzamin K_W04 

W03 
posiada wiedzę o podstawowych metodach regulacji 
prawnej we współczesnym państwie 

egzamin K_W04 

W04 posiada wiedzę o źródłach prawa w Polsce  egzamin K_W04 

W05 zna zasady wykładni prawa   egzamin K_W04 

W06 
zna podstawowe założenia budowy systemu organów 
państwowych  

egzamin K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo posługiwać się językiem prawnym i 
prawniczym 

egzamin K_U03 

U02 
potrafi  posługiwać się aktami normatywnymi i je 
rozróżniać ze względu na cechy i moc prawną 

egzamin K_U05 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do ustalenia treści norm 
prawnych w zakresie danych stosunków społecznych 

egzamin K_U05 

U04 
posiada umiejętność oceny jak  określone procesy 
zachodzące w państwie są kwalifikowane prawnie i czy 
tej kwalifikacji podlegają    

egzamin K_U05 
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U05 
potrafi zastosować reguły kolizyjne  i ustalić jaka jest 
treść normy prawnej, które powinna mieć zastosowanie 

egzamin K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do  dalszych studiów obejmujących 
poszczególne działy prawa   

egzamin K_K01 

K02 jest przygotowany do pracy w administracji publicznej egzamin K_K02 

K03 
potrafi samodzielnie dotrzeć do treści obowiązujących 
norm prawnych i prawidłowo je odkodować 

egzamin K_K06 

 

Treści kształcenia: 
˗ Pojęcie prawa -   prawo  jako  zjawisko  społeczne, wieloznaczność terminu prawo, funkcje prawa; 
˗ Prawo a inne regulatory zachowań – prawo a moralność, wielość systemów , normy moralne i obyczajowe, relacje między 

prawem a moralnością i normami obyczajowymi ; 
˗ Wzajemne stosunki między prawem  a państwem – prawo jako zjawisko polityczne, określenie związków prawa i państwa; 
˗ Normy prawne – język prawa (rodzaje wypowiedzi, język prawny i język prawniczy), pojecie norm postępowania, 

abstrakcyjność i generalność norm prawnych, elementy norm prawnych,  hipoteza, dyspozycja i sankcja (rodzaje sankcji) 
normy prawnej, obowiązek i  uprawnienie, kompetencja oraz koncepcje budowy normy prawnej; 

˗ Przepis prawny – norma a przepis prawny, rodzaje norm i przepisów prawnych, zasady prawa i ich rodzaje; 
˗ Obowiązywanie prawa – pojęcie obowiązywania, obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni; 
˗ System prawa – pojęcie i rodzaje systemów, pojęcie systemu prawa, elementy systemu prawa, zasada niesprzeczności norm, 

luki w prawie oraz sposoby ich usuwania, podział prawa na gałęzie; 
˗ Tworzenie prawa – pojęcie: źródeł prawa i ustawodawcy (ustawodawca racjonalny); 
˗ Akty normatywne  - budowa aktu normatywnego, charakterystyka aktów normatywnych, zasady stanowienia prawa we 

współczesnych państwach; 
˗ Wykładnia prawa – pojęcie wykładni, teorie wykładni,  rodzaje wykładni, reguły interpretacyjne i inferencyjne; 
˗ Przestrzeganie i stosowanie prawa pojęcie przestrzegania i stosowania prawa, proces stosowania prawa, stanowienie a 

stosowanie prawa; 
˗ Stosunki prawne – pojęcie i podmioty  stosunku prawnego, fakty prawne, przedmiot i treść stosunku   prawnego oraz jego 

rodzaje; 
˗ Odpowiedzialność prawna – pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej; 
˗ Przesłanki odpowiedzialności prawnej na przykładzie odpowiedzialności karnej; 
˗ Praworządność – pojęcie i gwarancje praworządności, demokratyczne państwo prawa.; 
˗ Założenia budowy sytemu organów państwowych – orany państwowe i samorządu terytorialnego. 
  

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia stanowią wprowadzenie do nauk o prawie. W zależności od omawianego zagadnienia na wykładach 

stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z egzaminu 

 
Literatura: 
˗ T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 
˗ J. Nowacki, Z. Tobor,  Wstęp  do  prawoznawstwa,  Zakamycze  2012 
˗ A. Redelbach, Wstęp  do  prawoznawstwa,  Toruń  2002 
˗ A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2008 
˗ M. Zieliński, Wykładnia  prawa.  Zasady,  reguły,  wskazówki,  Warszawa  2006 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: HISTORIA ADMINISTRACJI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-02 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 - - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie najważniejszych pojęć związanych z historycznym rozwojem administracji. Omówienie periodyzacji dziejów 
zgodnych z formami ustrojowym, jako punktu wyjścia w rozwoju administracji. Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie 
studentom zasad funkcjonowania administracji w kolejnych stuleciach, z dawnymi urzędami i zasadami podziału 
terytorialnego państw. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu  historii administracji, genezy urzędów funkcjonujących do dnia 
dzisiejszego, tradycji związanych z podziałami administracyjnymi poszczególnych krajów. Program obejmuje, zatem 
zapoznanie ze strukturami urzędniczymi dawnej administracji, jej kompetencjami, zadaniami organizacją pracy, metodami 
pracy urzędników.  
 

Cel kształcenia: 
˗ Zapoznanie z historycznym rozwojem administracji europejskiej, 
˗ zapoznanie z zasadami funkcjonowania administracji na przestrzeni dziejów, 
˗ zapoznanie ze strukturą i zadaniami administracji funkcjonującej w określonych uwarunkowaniach organizacyjnych i 

prawnych..  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Ogólna wiedza z zakresu historii 
powszechnej i historii Polski. Podstawowa wiedza o państwie, jego strukturach i zasadach funkcjonowania. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 posiada wiedzę z zakresu historii struktur administracji Kolokwium K_W05 

W02 
posiada wiedzę z zakresu dziejów dawnych urzędów 
lokalnych i centralnych 

Kolokwium K_W05 

W03 
posiada wiedzę z zakresu zadań  i organizacji administracji 
krajowej 

Kolokwium K_W05 

W04 
posiada wiedzę z zakresu dziejów podziałów 
administracyjnych i terytorialnych państw 

Kolokwium K_W05 

Umiejętności 

U01 
analizuje przyczyny przebiegu zmian w administracji 
wynikających z przemian ustrojowo-prawnych w 
poszczególnych państwach 

Kolokwium K_U06 

U02 
wykorzystuje wiedzę przy opisywaniu zmian 
administracyjnych w państwach europejskich 

Kolokwium K_U06 

U03 
posiada umiejętność interpretacji różnic wynikających ze 
specyfiki kompetencji poszczególnych urzędów w 
administracji centralnej i lokalnej 

kolokwium K_U07 

U04 potrafi analizować zmiany podziałach terytorialnych państw Kolokwium K_U06 
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związane z ich historią 

U05 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu praktycznym Kolokwium K_U06 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do innych zajęć z zakresu szczegółowych 
zagadnień dotyczących współczesnej administracji 

Kolokwium K_K02 

K02 jest przygotowany do pracy w administracji publicznej Kolokwium K_K02 

K03 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i 
umiejętności 

Kolokwium K_K06 

K04 
potrafi w sposób odpowiedzialny wykonywać powierzone 
zadania 

Kolokwium K_K03 

K05 
posiada świadomość znaczenia postępowania w sposób 
profesjonalny i etyczny 

Kolokwium K_K04 

 

Treści kształcenia: 
˗ Pojęcie administracji w ujęciu historycznym – typy definicji 
˗ Administracja w państwach starożytnych  
˗ Dzieje administracji w średniowiecznych państwach europejskich  
˗ Administracja wczesnonowożytna XVI-XVII wiek  
˗ Organizacja państwa i urzędy w Rzeczypospolitej szlacheckiej 1505- 1763 
˗ Administracja europejska doby absolutyzmu XVIII wieku  
˗ Rozbudowa administracji w Polsce w okresie kształtowania się monarchii konstytucyjnej – lata 1764-1795 
˗ Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji  
˗ Administracja na ziemiach polskich w okresie rozbiorów do 1918 r. 
˗ Dzieje administracji w krajach europejskich w XX wieku  
˗ Historyczne podstawy podziałów administracyjnych państw europejskich  

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład problemowy 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

 
Literatura: 
˗ J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009; 
˗ G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002; 
˗ H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001; 
˗ A. Konieczny, T. Kruszewski, Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2002; 
˗ T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006; 
˗ J. Malec, D. Malec,  Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003; 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW 
PAŃSTWOWYCH 

Kod 
 przedmiotu: Ap-P-03 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 30 - -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 (E) 18 - -  - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z określeniem miejsca prawa 
konstytucyjnego w systemie prawnym państwa, określenie prawa konstytucyjnego, jako zespołu norm prawnych 
regulujących podstawowe instytucje oraz zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa oraz regulujących 
stosunki wewnętrzne i zewnętrzne danego państwa, podmiot władzy w państwie, formy sprawowania władzy przez 
suwerena, status jednostki w państwie, zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowych, relacje między nimi, 
zasady tworzenia prawa.  
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania; rozumienie genezy ustrojowej; 
umiejętność poruszania się w sferze wzajemnych relacji między głównymi organami państwa; rozumienie praktyki działania 
głównych organów państwa; rozumienie zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji konstytucji, praw i wolności 
oraz obowiązków obywatelskich. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość prawa i wiedzy o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie konstytucyjnym i jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

kolokwium 
egzamin 

K_W07 

W02 

posiada wiedzę o poglądach na temat struktur i 
instytucji ustrojowych w państwie i zachodzących 
między nimi relacjach oraz o ich historycznej 
ewolucji 

kolokwium 
egzamin 

 
K_W07 

W03 
posiada wiedzę o normach prawnych 
organizujących struktury i instytucje ustrojowe oraz 
o rządzących nimi prawidłowościach 

kolokwium 
egzamin 

 
K_W07 

W04 
zna zasady kreacji, skład osobowy, kompetencje i 
zakres działania instytucji ustrojowych państwa 

kolokwium 
egzamin 

K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne, ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na 
kierunki kształtowania się prawa konstytucyjnego 

kolokwium 
egzamin 

 
K_U03 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
politycznych mających wpływ na kształtowanie 

kolokwium 
egzamin 

K_U08 



40 
 

instytucji ustrojowych 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w istniejących strukturach i 
instytucjach ustrojowych 

kolokwium 
egzamin 

 
K_U08 

U04 

posiada umiejętność przewidywania zmian kształtu 
instytucji ustrojowych pod wpływem zachodzących 
procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i 
politycznych 

kolokwium 
egzamin 

 
K_U08 

U05 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa konstytucyjnego 

kolokwium 
egzamin 

K_U05 

U06 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk politycznych 

kolokwium 
egzamin 

K_U03 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

kolokwium 
egzamin 

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę i umiejętności 

kolokwium 
egzamin 

K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania 

kolokwium 
egzamin 

 
K_K03 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Koncepcje i współczesne rozumienie podziału władz. Współczesne systemy konstytucyjne. 
˗  Wybrane zasady polskiego prawa konstytucyjnego. 
˗ Źródła prawa konstytucyjnego. 
˗ Konstytucyjne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
˗ Analiza pojęciowa systemu organów państwa. 
˗ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
˗ Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 
˗ Zgromadzenie Narodowe. 
˗ Prezydent Rzeczypospolitej. 
˗ Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 
˗ Trybunały. 
˗ Najwyższa Izba Kontroli. 
˗ Rzecznik Praw Obywatelskich. 
˗ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
˗ Stany nadzwyczajne 
 
Ćwiczenia: 
˗ Transformacja ustrojowa w Polsce. 
˗ Odpowiedzialność konstytucyjna organów państwowych. 
˗ Zasady demokratycznego państwa prawnego. 
˗ Zasada podziału władz. 
˗ Zasada społecznej gospodarki rynkowej. 
˗ Formalne i instytucjonalne gwarancje praw i wolności jednostki. 
˗ Zasady prawa wyborczego.   
˗ Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu, status prawny posła i senatora 
˗ Powołanie Rady Ministrów i tryb jej działania. 
˗ Zasady wyboru prezydenta RP. 
˗ Akty urzędowe prezydenta. 
˗ Organizacja sądownictwa powszechnego. 
˗ Samorząd terytorialny. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa konstytucyjnego. W zależności od omawianego 

zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na 
ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. 
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Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012; 
˗ B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012; 
˗ Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski (red.), Toruń 2011. 
 

Źródła prawa: 
˗ Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 
˗ Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2012 poz. 32 z późn. 

zm.) 
˗ Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2010 Nr 39, poz. 

542 z późn. zm.) 
˗ Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2003 Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) 
˗ Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2002 Nr 13, poz. 221 z 

późn. zm.) 
˗ Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2002 Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.) 
˗ Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2011 Nr 126, poz. 714 z póżn. zm.) 
˗ ustawy samorządowe 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: MAKRO I MIKROEKONOMIA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-04 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 30 - -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 18 - - - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jarosław Kundera, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Program obejmuje podstawy mikro i makroekonomii. 
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i podstawowych zagadnień mikro i makroekonomii. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawy ekonomii 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania 
gospodarki rynkowej 

Egzamin, kolokwium K_W01,K_W11 

W02 
zna i rozumie podstawowe podmioty w gospodarce 
rynkowej 

Egzamin, kolokwium 
K_W11 

W03 
ma wiedzę o mechanizmach powodujących 
załamanie gospodarki i stymulujących jej ożywienie 

Egzamin, kolokwium 
K_W11 

W04 
rozumie rolę działalności gospodarczej banków Egzamin, kolokwium 

K_W11 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk ekonomicznych  

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach, 

kolokwium, egzamin 
K_U03 

U02 
umie wykorzystywać odpowiednie metody do 
obliczania PKB 

Egzamin, kolokwium 
K_U12 

U03 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
sytuacji na rynku pracy 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach, 

kolokwium, egzamin 
K_U03 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi 
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

kolokwium K_K01, K_K06 

K02 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy kolokwium K_K07 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady: 

 Wstęp do ekonomii. Przedmiot i cele ekonomii. 

 Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej 

 Popyt. Prawo popytu. Podaż. Prawo podaży. 
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 Cechy przedsiębiorstwa w gospodarce kapitalistycznej. Istota i funkcje przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. 
Rejestracja działalności gospodarczej. 

 Rynek kapitałowy. Znaczenie giełd papierów wartościowych. 

 Pieniądz i funkcje pieniądza w gospodarce rynkowej. Działalność gospodarcza banków 

 Rynek pracy. Pojęcie i uwarunkowania zatrudnienia. Istota i rodzaje bezrobocia. Płaca nominalna. Płaca realna.  

 Dochód narodowy. PKB. 

 Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki wzrostu gospodarczego. 

 Inflacja. Pojęcie i pomiar inflacji. Główne przyczyny inflacji. Skutki inflacji. 

 Międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich rola w gospodarce rynkowej 
Ćwiczenia: 

 Klasyfikacja dóbr. Proces gospodarowania i jego uwarunkowania.  

 Efekty i paradoksy popytowe: spekulacyjny, Veblena, Giffena, snobizmu, naśladownictwa 

 Czynniki wpływające na popyt i podaż. Na podstawie analizy danych przedstawienie graficzne krzywej popytu i podaży. 
Obliczanie zadań  

 Procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa. Rejestracja działalności gospodarczej – wypełnienie 
formularza „Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej”. 

 Obliczanie procentów od kredytów i lokaty bankowej. Obliczanie zysków od inwestycji kapitałowych uwzględniając 
podatek od dochodów kapitałowych 

 Obliczanie stopy bezrobocia. Analiza przyczyn zróżnicowania regionalnego poziomu bezrobocia w Polsce. Sposoby 
zatrudnienia pracownika – wzory umów (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło). 

 Metody obliczania PKB: wydatkowa, dochodowa, produkcyjna 

 Analiza danych dotyczących zróżnicowania poziomu życia i tempa wzrostu gospodarczego w różnych krajach świata. 

 Analiza i zadania organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów. Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności wykorzystania zdobytej 

wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 

Literatura: 
˗ Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 
˗ Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 
˗ Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002. 
˗ Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
˗ Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy współczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2013. 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE OGÓLNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-05 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 15 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot zapoznaje studenta z pojęciem i podziałem prawa administracyjnego oraz zasadami prawa administracyjnego. 
Wyjaśnia relację między stosunkiem administracyjno-prawnym a sytuacją administracyjną.  
Objaśnia źródła prawa administracyjnego i zasady jego promulgacji. Zapoznaje z podmiotami realizującymi zadania 
administracji publicznej oraz powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administracyjnymi. Przybliża 
zagadnienia europeizacji ustrojowej prawa administracyjnego. 
 

Cel kształcenia: 
Pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego prawa 
administracyjnego; rozumienia form aktywności administracji publicznej państwa; klasyfikowania źródeł prawa 
administracyjnego oraz ich promulgacji; rozumienia siatki pojęciowej prawa administracyjnego; rozumienia podmiotowych i 
przedmiotowych zakresów kompetencji organów administracji państwa, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym 
zastosowaniu.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Znajomość zagadnień z przedmiotów: podstawy prawoznawstwa, konstytucyjny system organów państwa, nauka 
administracji. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie administracyjnym i jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium, 
egzamin 

K_W08 

W02 
posiada wiedzę o systematyce prawa 
administracyjnego 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium, 
egzamin 

K_W08 

W03 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa 
administracyjnego 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium, 
egzamin 

K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, 
ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na procesy 
rozwoju i zmian prawa administracyjnego 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium 

K_U03 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i 
pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i 
zjawisk mających wpływ na konieczność zmian w 
przepisach prawa administracyjnego 

aktywność na zajęciach 
rozwiązywanie kazusów 
sprawdzian, kolokwium 

K_U03 

U03 prawidłowo posługuje się normami przepisów prawa aktywność na zajęciach K_U09 
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administracyjnego w celu rozwiązania konkretnego 
zadania polegającego na zastosowaniu tych norm 

rozwiązywanie kazusów 
przygotowywanie 
projektów aktów 
stosowania prawa  
sprawdzian kolokwium 

U04 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów i proponuje własne rozstrzygnięcia (kazusy) 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium 

K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie konieczność ciągłego uczenia się aktywność na zajęciach 

sprawdzian, kolokwium 
K_K01 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium 

K_K06 

K03 
potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
pracą w administracji publicznej 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian, kolokwium 

K_K04 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Pojęcie administracji i prawa administracyjnego; 
˗ Wewnętrzna systematyka prawa administracyjnego; 
˗ Zasady prawa administracyjnego; 
˗  Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja; 
˗ Organy administracji publicznej;  
˗ Organizacja prawna administracji; 
˗ Prawne formy działania administracji publicznej; 
˗ Nadzór i kontrola administracji; 
˗ Stosunek administracyjnoprawny a sytuacja administracyjnoprawna; 
˗ Publiczne prawa podmiotowe; 
˗ Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; 
˗ Podmioty realizujące zadania administracji publicznej; 
˗ Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi; 
˗ Europeizacja ustrojowego prawa administracyjnego. 
Ćwiczenia: 
Ćwiczenia tematycznie odpowiadają zagadnieniom objętym wykładem. Omawiane treści stanowią egzemplifikację i 
weryfikację problemów omawianych na wykładzie.  
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa administracyjnego. W zależności od omawianego 
zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na ćwiczeniach 
stosuje się metody polegające na zastosowaniu w praktyce wiedzy zdobytej na wykładzie i jej bieżącej weryfikacji: Kazusy z 
zakresu stosowania przez organy administracji publicznej zasad prawa administracyjnego, przykładów europeizacji prawa 
administracyjnego, analiza przykładów praw podmiotowych publicznych, przygotowywanie projektów aktów stosowania 
prawa wydawanych przez administrację, zapoznanie się z rejestrami, ewidencjami prowadzonymi przez administrację jako 
przykład czynności materialno-technicznej. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006 

˗ E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004 
˗ Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.), Warszawa 2009 
˗ Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2009 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-06 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 30 - -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 18 - - - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy o organizacji i zarządzaniu niezbędnej w prawidłowym funkcjonowaniu współczesnego 
sektora publicznego. Obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem 
działalności, metodami i technikami rozwiązywania problemów zarządzania, metodami zarządzania.  
 

Cel kształcenia: Zrozumienie struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji; zrozumienie i docenienie roli 
wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania; opanowanie podstawowych metod i technik rozwiązywania problemów 
zarządzania oraz koncepcji zarządzania. Zrozumienie potrzeby zdobywania wiedzy. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat istoty i znaczenia 
nauki o zarządzaniu dla prawidłowego 
funkcjonowania państwa i jego instytucji 

egzamin K_W10 

W02 
ma podstawową wiedzę dotyczącą genezy i 
rozwoju nauki o zarządzaniu, a także etycznego 
kontekstu zarządzania.  

egzamin K_W10 

W03 
ma podstawową wiedzę o organizacji w otoczeniu 
jako obiekcie zarządzania 

egzamin K_W10 

W04 
zna cele i funkcje zarządzania oraz podstawowe 
metody zarządzania 

egzamin K_W10 

W05 
ma podstawową wiedzę o istocie pracy 
kierowniczej 

egzamin K_W10 

W06 
ma wiedzę na temat podstawowych metod i technik 
rozwiązywania problemów zarządzania  

egzamin K_W10 

Umiejętności 

U01 
umie opisać i zaprezentować problemy związane z 
organizacją i zarządzaniem instytucji publicznej 

sprawdzian K_U11 

U02 
potrafi prawidłowo interpretować podstawowe 
problemy w zarządzaniu 

sprawdzian K_U11 

U03 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 
zawodowej 

sprawdzian  K_U11 

U04 
potrafi opracować projekt szkolenia dla 
pracowników administracji 

prezentacja  K_U11 

Kompetencje społeczne 

K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, sprawdzian K_K02 
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przyjmując w niej różne role, w celu rozwiązania 
problemów zarządzania 

K02 
rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i 
umiejętności praktycznych przez całe życie 

sprawdzian 
K_K01 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

sprawdzian 
K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 

˗ Zarządzanie - jego istota i znaczenie. 
˗ Geneza i rozwój nauki o zarządzaniu.  
˗ Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.  
˗ Elementy organizacji (kapitał ludzki, zasoby materialne, procesy).  
˗ Władza, informacja i komunikacja w zarządzaniu.  
˗ Struktura zarządzania.  
˗ Cele i funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola).  
˗ Struktura organizacyjna, jej uwarunkowania i kierunki ewolucji.  
˗ Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.  
˗ Metody zarządzania.  
˗ Kryteria oceny sprawności działania.  
˗ Istota pracy kierowniczej. Style kierowania, składniki kierowania, role kierownicze i umiejętności kierowników.  
˗ Proces kadrowy w organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian.  
˗ Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania.  
˗ Nieprawidłowości w zarządzaniu instytucjami publicznymi. 

 
Ćwiczenia 
˗ Zastosowanie podejścia opisowo-ulepszającego i funkcjonalno-wzorującego do rozwiązania problemów w zarządzaniu.  
˗ Wykorzystanie analizy wartości do rozwiązania problemów w zarządzaniu.  
˗ Wykorzystanie techniki obserwacji do gromadzenia informacji.  
˗ Wykorzystanie techniki wywiadu do gromadzenia informacji. Badanie dokumentów. Zapoznanie się z możliwymi błędami 

wynikającymi w nieprawidłowo sporządzonych dokumentów.  
˗ Dobór próby do badań. Interpretacja wyników badań. 
˗ Sporządzenie planu strategicznego.  
˗ Sporządzenie planu operacyjnego (jednorazowego i trwale obowiązującego). 
˗ Projektowanie struktury organizacyjnej w instytucji publicznej.  
˗ Prezentacja sposobów modyfikowania zachowań pracowników 
˗ Opracowanie szkolenia dla pracowników.  
˗ Opracowanie i wdrożenie zarządzania przez cele, wyjątki, innowacje, delegowanie kompetencji, poprzecznego 

charakteru innych koncepcji zarządzania.  
˗ Organizacja i zarządzanie na przykładzie U.S. General Accounting Office i innych wybranych organizacji publicznych.  
˗ Prezentacja przykładów nieprawidłowego zarządzania w sektorze publicznym.  
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów zarządzania, metod i technik. W zależności od omawianego 

problemu na wykładach stosowane są różne metody. Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe i metodę pokazu. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów  
(% prawidłowych odpowiedzi):  
( 0 - 50)% - ndst   (71 - 80)% - db 
(51 - 60)% - dst   (81 - 90)% - db plus 
(61 - 70)% - dst plus  (91 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%). Zaliczenie 
ćwiczeń na podstawie sprawdzianów, przygotowanych referatów oraz projektu szkolenia.  
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Literatura: 
˗ Z. Dobrowolski, Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ, Sulechów 2008 
˗ Z. Dobrowolski, Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ, Sulechów 2005 
˗ Z. Dobrowolski, Czynniki sprawności kontroli państwowej, PWSZ, Sulechów 2004 
˗ A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006. 
˗ A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2002.  
˗ B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i w praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004 
˗ J.A.Stoner, R. E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  



49 
 

PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: NAUKA ADMINISTRACJI 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-P-07 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marek Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
 Nauka administracji jest dyscypliną należącą obok prawa administracyjnego i procedury administracyjnej do tzw. triady nauk 
o administracji. Nauka ta opisuje rzeczywisty, realny stan administracji, Nie posiada wprawdzie własnego aparatu badawczego, ale ma 

charakter dyscypliny interdyscyplinarnej, gdyż odwołuje się do socjologii, psychologii, prakseologii, nauk politycznych, nauk prawnych czy 
nauk o zarządzaniu. Opiera się przede wszystkim na metodach empirycznych i wypracowuje postulaty przeobrażeń administracji w 
demokratycznym państwie prawnym.    
 

Cele kształcenia: 
Rozumienie roli administracji rządowej i samorządowej w systemie politycznym organizacji państwowej w zależności od 
formacji i typu państwa, rozumienie zasad budowy organu administracji publicznej; wykształcenie podstawowych 
umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w organach administracji publicznej, rozumienie czynnika normatywnego w 
funkcjonowaniu administracji publicznej; rozumienie czynników wpływających na efektywność działania administracji 
publicznej. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i wiedzy o 

społeczeństwie 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

nabywa wiedzę o wpływie prawa administracyjnego, 

konstytucyjnego i nauk o zarządzaniu na sposób 

funkcjonowania administracji w kraju i za granicą 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_W06 

W02 

nabywa wiedzę na temat roli i miejsca administracji 

publicznej w systemie władzy wykonawczej w państwie 

w zależności od ustroju i typu państwa 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_W07 

W03 

nabywa wiedzę o zasadach funkcjonowania aparatu 

administracyjnego i poszczególnych organów 

administracji publicznej 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_W05 

W04 
poznaje mechanizmy kierowania ludźmi w procesie 

administrowania 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_W05 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, 

ekonomiczne i polityczne wpływające na ogólny obraz 

funkcjonowania administracji publicznej 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_U03 
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U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do 

prawidłowej oceny działalności konkretnego zespołu 

pracowniczego w administracji publicznej 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_U04 

U03 

nabywa umiejętność samodzielnej oceny zasadności 

tworzenia struktur w administracji publicznej i 

mechanizmów sprzyjających występowaniu patologii w 

funkcjonowaniu administracji publicznej 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium   
K_U07 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji publicznej aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

ustalonego przez siebie lub innych zadania 

aktywność na 

zajęciach, kolokwium 
K_K03 

 

Treści kształcenia: 
• budowa aparatu administracyjnego w poszczególnych formacjach w zależności od formy ustrojowej i typu państwa, 

• nauka administracji w Polsce i za granicą, 
• interdyscyplinarny charakter nauki administracji i metody badawcze, 
• budowa administracji publicznej w RP, 
• czynniki wpływające na wielkość zespołu pracowniczego w administracji publicznej, 

• problematyka rozpiętości kierowania w administracji publicznej, 

• grupy formalne i nieformalne w urzędach administracji publicznej, 
• specyfika kierowania zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, 
• centralizacja i decentralizacja administracji publicznej; 
• problematyka szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i specjalizacji w administracji publicznej, 

• funkcjonowanie organów administracji w stanach nadzwyczajnych 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
• wykłady 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę 

 
Literatura: 
- Z. Leoński, Nauka administracji, Poznań 2003, 
- B. Kudrycka, G.Peters, P.J. Suwaj, Nauka administracji, Warszawa 2009, 
- J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010, 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-08 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 30 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 (E) 18 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marek Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy prawniczej wymaganej w działalności zawodowej w administracji publicznej, tak rządowej 
jak i samorządowej. 
 

Cel kształcenia: 
Przedmiot zapoznaje studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z częścią szczegółową prawa administracyjnego i 
jego systematyką. Wskazuje na relacje między działami administracji rządowej a częścią szczegółową prawa 
administracyjnego. Zaznajamia studenta z wybranymi działami części szczegółowej prawa administracyjnego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Znajomość podstaw prawa 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawnych 
w zakresie wystarczającym do podjęcia zatrudnienia w 
administracji rządowej i samorządowej, w tym także do 
prowadzenia postępowań administracyjnych oraz 
przygotowania  projektów decyzji administracyjnych 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 

egzamin 
K_W08 

W02 
zna podstawowe instytucje  materialnego prawa 
administracyjnego 

aktywność na 
zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi stosować podstawowe instytucje z zakresu 
materialnego prawa administracyjnego 

aktywność na 
zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_U09 

U02 

umie (w powiązaniu z umiejętnościami wyniesionymi z 
przedmiotu „Postępowanie administracyjne”)  prowadzić 
postępowania administracyjne, posiada elementarną 
umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych 

aktywność na 
zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_U09 

U03 

oraz przygotować projekty decyzji w sprawach z zakresu 
administracji publicznej, posiada elementarną umiejętność 
sporządzania projektów decyzji w sprawach z zakresu 
administracji publicznej 

aktywność na 
zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z 
działalnością tych komórek organizacyjnych administracji, 

aktywność na 
zajęciach, 

K_K01 
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które zajmują się załatwianiem spraw z zakresu prawa 
administracyjnego materialnego 

kolokwium, egzamin 

K02 
może też ubiegać się o uzupełnienie wiedzy aktywność na 

zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_K01 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Charakterystyka materialnego prawa administracyjnego oraz jego dziedziny; 
˗ Rodzaje norm materialnego prawa administracyjnego; 
˗ Administracyjnoprawna reglamentacja niektórych wolności osobistych jednostki; 
˗ Administracyjnoprawny status jednostki 
˗ Administracyjnoprawna reglamentacja zawodów zaufania publicznego; 
˗ Zasady korzystania z rzeczy publicznych powszechnego użytku; 
˗ Administracyjnoprawna reglamentacja wolności gospodarczej; 
˗ Administracyjnoprawna reglamentacja w zakresie pomocy społecznej. 
 
Ćwiczenia: 
˗ Tematyka ćwiczeń pokrywa się z tematyką wykładów z uwzględnieniem orzecznictwa oraz analizy casusów. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
W zależności od omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są zróżnicowane metody dydaktyczne, przede 
wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniową i metodę pokazu. Opracowywane 
są referaty i prezentowane wyniki ustaleń. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009. 
 
Źródła prawa: 
˗ Ustawa z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198); 
˗ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 993 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim (Dz. U z 2000, Nr 28, poz. 535 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008, Nr 115, poz. 728 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45, poz. 281 ze zm.);   
˗ Ustawa z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004, Nr 161, poz. 1688); 
˗ Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 5 lipca 1990r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002r, Nr 123, poz. 1059 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 Nr 5, poz. 632 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz. 1095). 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: POSTEPOWANIE ADMINISTRACYJNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-09 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 30 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 (E) 18 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Ewa Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za zadanie przybliżenie studentom zakresu obowiązywania kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz jego zasad ogólnych. Zapoznanie z właściwością organów naczelnych i organów wyższego stopnia. 
Wyjaśnienie pojęć: strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy, wszczęcie postępowania, protokoły i 
adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzja, ugoda, postanowienie, odwołanie, 
zażalenie, wznowienie postępowania. 
 
Cel kształcenia: 
Celem nauczania w ramach przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat postępowania 
administracyjnego i jego specyfiki. Przede wszystkim zaś wykład dotyczy warunków wydania decyzji administracyjnej i 
możliwości jej weryfikacji. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu 

prawa administracyjnego 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie czym jest procedura administracyjna oraz 
jakie są jej odmiany 

kolokwium 
egzamin 

K_W09 

W02 
zna zasady obowiązujące w tym postępowaniu kolokwium 

egzamin 
K_W09 

W03 
ma wiedzę na temat wydania i weryfikacji decyzji 
administracyjnej 

kolokwium 
egzamin 

K_W09 

W04 
zna elementy decyzji administracyjnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia 

kolokwium 
egzamin 

K_W09 

W05 
posiądą wiedzę o regułach wydania i weryfikacji 
postanowień 

kolokwium 
egzamin 

K_W09 

W06 
zna reguły sporządzenia skargi do sądu 
administracyjnego 

kolokwium 
egzamin 

K_W09 

Umiejętności 

U01 

umie na podstawie akt sprawy podjąć właściwe 
rozstrzygnięcie administracyjne 
posiada elementarną umiejętność rozstrzygania 
konkretnych spraw w sferze administracyjnej w 
oparciu o dokumenty 

kolokwium 
egzamin 

K_U10 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

kolokwium 
egzamin 

K_K02 
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K02 
będzie potrafił samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

kolokwium 
egzamin 

K_K06 

K03 
będzie potrafił  odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji ustalonego przez siebie lub 
innych zadania 

kolokwium 
egzamin 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego 
˗ Podmioty postępowania administracyjnego                                      
˗ Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania 
˗ Postępowanie przed organem I instancji 
˗ Akty kończące postępowanie 
˗ Postępowanie przed organem II  instancji  
˗ Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień 
Ćwiczenia: 
˗ Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie praktycznych problemów wyłaniających się na tle poszczególnych zagadnień 

prezentowanych podczas wykładów. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania administracyjnego. W zależności od 

omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. 

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
OCENA Z EGZAMINU 

 
Literatura: 
1. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, W. Chróścielewski, J. P. Tarno,  

Warszawa 2004; 
2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011; 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Postepowanie administracyjne w praktyce 
Kod 

 przedmiotu: Ap-P-10 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Ewa Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: Przedmiot stawia sobie za zadanie przybliżenie studentom praktycznych aspektów 
postępowania administracyjnego, zwłaszcza w oparciu o dotychczasowy dorobek judykatury. 
 
Cel kształcenia: Celem nauczania w ramach przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat 
postępowania administracyjnego i jego specyfiki. Przede wszystkim zaś wykład dotyczy warunków wydania i weryfikacji 
decyzji administracyjnej. Celem kształcenia jest wyrobienie u studentów umiejętności wyszukiwania stosownych orzeczeń 
sądowych i ich wykorzystywania na potrzeby danej sprawy administracyjnej, a następnie rozstrzygania takiej sprawy w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawne i z uwzględnieniem dominującego w danej dziedzinie orzecznictwa sądów 
administracyjnych. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student ma wiedzę z dziedziny ogólnego  
postępowania administracyjnego 

kolokwium K_W09 

W02 
Student ma wiedzę o innych procedurach 
unormowanych w kodeksie postępowania 
administracyjnego 

kolokwium K_W09 

W03 
Student zdaje sobie sprawę z doniosłości 
orzecznictwa sądów administracyjnych dla 
interpretacji przepisów prawa przez administrację 

kolokwium K_W09 

Umiejętności 

U01 
Student posiada umiejętność interpretacji 
przepisów i analizy orzecznictwa sądowego 

Kolokwium, praca 
kontrolna 

K_U02 

U02 

Student potrafi odróżnić orzeczenia tworzące 
jednolitą linię orzeczniczą od orzeczeń 
jednostkowych od tej linii odbiegających 

Kolokwium, praca 

kontrolna K_U10 

U03 

Student potrafi sporządzić na podstawie stanu 
prawnego i faktycznego danej sprawy decyzję 
administracyjną. 

Kolokwium, praca 

kontrolna K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 

Student rozumie znaczenie postępowania 
administracyjnego na tle innych procedur. 

Kolokwium, praca 

kontrolna K_K03 

K02 

Student swobodnie porusza się po internetowym, 
oficjalnym zbiorze orzeczeń w centralnej bazie 
orzeczeń NSA i WSA dostępnej dla wszystkich. 

Kolokwium, praca 

kontrolna K_K06 
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Treści kształcenia:  
Zajęcia praktyczne obejmują rozwiązywanie problemów prawnych wyłaniających się na tle poszczególnych zagadnień 
prezentowanych podczas wykładów obejmujących między innymi następujące zagadnienia: podmioty postępowania 
administracyjnego,  przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania, postępowanie przed organem I 
instancji, akty kończące postępowanie, postępowanie przed organem II  instancji, weryfikacja ostatecznych decyzji i 
postanowień. Zajęcia te polegają przede wszystkim na pisanie poszczególnych pism procesowych wydawanych w 
postępowaniu administracyjnym. Są one sporządzane nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa materialnego i 
procesowego, ale i w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Poszczególne zajęcia praktyczne dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania administracyjnego. W zależności 
od omawianego zagadnienia na wykładach wykorzystuje się wcześniej wybrane orzeczenia sadów administracyjnych 
dostępne w centralnej bazie orzeczeń WSA i NSA. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów  
(% prawidłowych odpowiedzi):  
( 0 - 50)% - ndst   (71 - 80)% - db 
(51 - 60)% - dst   (81 - 90)% - db plus 
(61 - 70)% - dst plus  (91 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: kolokwium obejmujące napisanie konkretnego pisma procesowego z zakresu postępowania 
administracyjnego, w oparciu o przygotowany wcześniej stan faktyczny i prawny danej sprawy administracyjnej. 
 

 
Literatura: 
1. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, W. Chróścielewski, J. P. Tarno,  

Warszawa 2011; 
2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013; 
3. Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-P-11 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wykład z przedmiotu  ma za zadnie przedstawienie  obowiązujących przepisów prawnych  oraz  działania państwa i innych 

podmiotów publicznoprawnych  w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem konkretnych zadań pracowników administracji 

rządowej i samorządowej. Merytorycznym celem wykładu jest poznanie reguł,  definicji, struktur i podstawowych instytucji z 

zakresu tego przedmiotu.  W założeniach  programowych nawiązuje się do: ogólnej charakterystyki  i miejsca jego systemie 

prawa, warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, funkcji, zadań i kompetencji organów 

administracji publicznej, ingerencji państwa w zakresie obrotu gospodarczego. Ponadto będą omówione  zasady 

prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagranicznych w Polsce oraz miejsce publicznego prawa 

gospodarczego w systemie  prawa europejskiego. 

 

Cel kształcenia:  

- rozumienie i zapoznanie  z podstawowymi aspektami prawnymi w obrocie gospodarczym, 

- zapoznanie  ze  strukturą administracji gospodarczej, 

- zapoznanie  z podstawowymi instytucjami prawa działalności gospodarczej i publicznej działalności gospodarczej, 

- rozumienie prawa ochrony konsumenta, prawa energetycznego, prawa pocztowego, prawa komunikacyjnego, 

- zapoznanie się regulacjami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej  przez podmioty zagraniczne w Polsce oraz 

zasadami ustroju   gospodarczego w prawie EU; 

- przygotowanie potencjalnych pracowników administracji do wykonywania zadań z zakresu zagadnień związanych z 

działalnością gospodarczą; 

- przygotowanie potencjalnych przedsiębiorców do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
znajomość zagadnień z przedmiotów:  konstytucyjny system organów państwa, nauka administracji, prawo administracyjne 
ogólne i materialne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, postępowanie administracyjne 

 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zapoznał się z  podstawowymi regulacjami prawnymi 

publicznego prawa gospodarczego 
Kolokwium, egzamin K_W12 

W02 
ma wiedzę z zakresu zadań i działania podmiotów 

publicznego praw gospodarczego 
Kolokwium, egzamin K_W12 

W03 posiada wiedzę w zakresie prawa działalności Kolokwium, egzamin K_W12 
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gospodarczej 

W04 

zna problematykę prawa ochrony konsumentów, prawa 

energetycznego, prawa pocztowego, prawa 

komunikacyjnego 

Kolokwium, egzamin K_W12 

W05 

posiada wiedzę z zakresu przepisów prowadzenia 

dzielności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w 

Polsce i postanowień prawa UE w zakresie ustroju 

gospodarczego 

Kolokwium, egzamin K_W12 

Umiejętności 

U01 

w sposób właściwy analizuje zmiany związane z 

dynamiczną strukturą zjawisk społeczno-gospodarczych  

w obrocie gospodarczym 

posiada elementarną umiejętność analizy zmian 

dynamicznej struktury zjawisk społeczno-gospodarczych 

występujących w obrocie gospodarczym 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_U03 

U02 

posługuje się  wiedzą potrzebną do samodzielnego 

rozumienia różnych  aspektów prawych  w zakresie 

zagadnień związanych z obrotem gospodarczym 

posiada umiejętność samodzielnego rozumienia różnych 

zagadnień prawnych związanych z obrotem prawnym 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_U05 

U03 

potrafi prawidłowo interpretować  prawo ochrony 

konsumentów, prawo energetyczne, prawo pocztowe, 

prawo komunikacyjne 

potrafi prawidłowo interpretować zasady i przepisy 

zawarte w prawie ochrony konsumenta, prawie 

energetycznym, prawie pocztowym, prawie 

komunikacyjnym 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_U03 

U04 

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy  praktycznie  z 

zakresie prawa działalności gospodarczej 

posiada umiejętność samodzielnego konstruowania 

typowych umów stosowanych w obrocie gospodarczym, 

posługuje się wzorami umów w obrocie gospodarczym i 

rozumie ich treść 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_U04 

U05 

ma umiejętność zaprezentowania regulacji prawnych w 

zakresie ustroju gospodarczego UE 

posiada umiejętność samodzielnego zinterpretowania i 

zastosowania regulacji prawnych UE w zakresie obrotu 

gospodarczego 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_U21 

Kompetencje społeczne 

K01 

prawidłowo jest przygotowany do pracy  w administracji 

gospodarczej, która stosuje przepisy publicznego prawa 

gospodarczego 

ma świadomość uwarunkowań pracy w administracji 

gospodarczej wynikających z reguł publicznego prawa 

gospodarczego 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_K02 

K02 

wykonuje zadania w sposób prawidłowy Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_K03 

K03 

samodzielnie potrafi uzupełnić i doskonalić swoją wiedzę 

zawodową 

Aktywność na zajęciach 

Ocena przygotowanych 

projektów 

K_K06 

K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Aktywność na zajęciach K_K07 
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potrafi łączyć wiedzę prawną z wiedzą i praktyką 

ekonomiczną 

Ocena przygotowanych 

projektów 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
- miejsce prawa gospodarczego publicznego w systemie obowiązującego prawa – istota (definicja) publicznego prawa 

gospodarczego, zasady, ogólna charakterystyka legislacji gospodarczej, 

- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej  - zasada wolności gospodarczej i jej prawne ograniczenia, 

prowadzenie działalności przez podmioty zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. 

- prawna reglamentacja działalności gospodarczej  - koncesje i zezwolenia, postępowanie w sprawie zezwoleń i koncesji. 

- krajowy Rejestr Sądowy. 

- przedsiębiorstwa państwowe – definicja, rodzaje przedsiębiorstw państwowych, zasady działania przedsiębiorstw 

państwowych, dysponowanie składnikami majątku przedsiębiorstwa państwowego.  

- podstawy prawne systemu bankowego. 

- prawna ochrona konkurencji i konsumentów – treść i zakres ochrony,  zwalczanie nieuczciwej. konkurencji, zakazy 

konkurencji, ochrona konsumentów. 

- prawo gospodarcze publiczne w systemie prawa europejskiego; 

Ćwiczenia: 

- zagadnienia oddziaływania państwa na gospodarkę – przesłanki teoretyczne, uwarunkowania ekonomiczne, polityczne,  

historyczne i prawne, konkurujące koncepcje z zakresu ingerencji państwa w gospodarkę; 

- prawo publiczne – zarys koncepcji, katalog zasad prawa gospodarczego, prawne ograniczenia w zakresie wolności 

gospodarczej, konkurencji  i swobody zrzeszania, formalno-prawna równość przedsiębiorców, państwowa ochrona 

stosunków gospodarczych. 

- podmioty administracji gospodarczej – zakres i charakter administracji gospodarczej, rola Rady Ministrów, Prezesa Radu 

Ministrów i poszczególnych ministrów, urzędy centralne, rządowe agencje, funkcje skarbu państwa, rola terenowej 

administracji rządowej oraz samorządowej; 

- organizacja gospodarki komunalnej  - problem użyteczności publicznej. 

- system legalizacji i ujawniania działalności gospodarczej –formalno-prawne warunki podejmowania działalności 

gospodarczej, ewidencja podatkowa przedsiębiorców. 

- ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. 

 - ustawy o: izbach gospodarczych, rzemiośle, izbach rolniczych, samorządzie niektórych przedsiębiorców. 

- regulacja gospodarki nieruchomościami  - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, gospodarki nieruchomościami 

jednostek samorządu terytorialnego, wywłaszczenie nieruchomości, regulacja nabywania przez cudzoziemców 

nieruchomości. 

- publiczno-prawna regulacja organizacji i funkcjonowania działalności ubezpieczeniowej – banki – organizacja i nadzór, 

reglamentacja i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, instytucje publicznego obrotu papierami wartościowymi. System 

bankowy w Polsce, podstawy prawne , istota, cele banku, produkty bankowe, ocena zdolności kredytowej . Charakterystyka 

podstawowych instrumentów finansowych, 

- przekształcenia prywatyzacyjne w gospodarce – istota, zakres i formy przekształceń, prywatyzacja: pośrednia (kapitałowa), 

w drodze komercjalizacji, bezpośrednia oraz prywatyzacja przy wykorzystaniu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych; 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

- wykład problemowy, z wykorzystaniem materiałów planszowych i aktów prawnych, 

- ćwiczenia (metody ćwiczeniowa); dyskusja, ocenianie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności 

gospodarczej, przygotowywanie wniosków, podań, innych dokumentów niezbędnych dla przedsiębiorców, formułowanie 

wniosków de lege lata i de lege ferenda. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
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Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 

 

Literatura: 

- K. Strzyczkowski , Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 20011, 

- A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło Administracyjne prawo gospodarcze, 

Warszawa 2009, 

 

Literatura uzupełniająca: 

- M. Waligórski, Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2007, 

- J. Kufel, W Siuda, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2002, 

- J. Jacyszyn, C. Kosikowski, Podstawy praw gospodarczego, Warszawa 2001; 

 

Akty prawne: 

- Ustawa z dnia  25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,  

(Dz. U. z 1981 r., Nr 24, poz. 123), 

- Ustawa z dnia  25 września 1981  r. o przedsiębiorstwach państwowych, (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981), 

- Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,  (Dz. U. z  2002 r., Nr 112, poz. 979), 

- Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, (Dz. U. z 1989 r., Nr 35, poz. 195), 

- Ustawa z dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz.3), 

- Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o  zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,  

 (Dz. U. z  1996 r., Nr 106, poz. 493), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996  r. o komercjalizacji i prywatyzacji,  (Dz. U. z  2002 r.,  

Nr 171, poz. 1397), 

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,  (Dz. U. z 2009 r., N 69r, poz. 586), 

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym, (Dz. U. z 2001 r., Nr 173, poz.209), 

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, (Dz. U. z 1997r., Nr 140 poz. 939), 

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o  działach administracji rządowej, (Dz. U. z 2007 r.,  

Nr 65, poz. 437), 

- Ustawa z dnia  12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe,  (Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188), 

- Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z  2006 r., Nr 164, poz. 1163), 

- Ustawa z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,   

(Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404), 

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. z 2004 r.,  

Nr 101, poz. 1178), 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, 

poz. 1240), 

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , (Dz. U. z 2007 r.,  

Nr 50, poz. 331), 

- Ustawa z dnia  24 kwietnia 2009 r. Prawo telekomunikacyjne,  (Dz. U. z 2009 r., Nr 85,  

poz. 716). 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA Z DEMOGRAFIĄ Kod 
 przedmiotu: Ap-K-01 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot ma umożliwić poznanie zakresu i metod badań statystycznych. Na jego treść skalają się: analiza 
zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali makro i mikro; Pojęcie i podstawowe procesy demograficzne; Reguły 
ewidencji procesów demograficznych – bilans stanu, struktury ludności według różnych kryteriów: ruchu 
naturalnego ludności, migracji; Przedmiot i metody demografii; Narzędzia analizy stanu ludności – współczynniki, 
siatka demograficzna. Reprodukcja ludności – miary, modele, szacunki, prognozy; Migracje – ich rodzaje; 
Ruchliwość społeczna. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie zasad planowania badań statystycznych (demograficznych); analizowania wyników badań 
statystycznych oraz poznanie podstawowych zjawisk i procesów demograficznych 
 
Efekty kształcenia: 
Student zna metody badań statystycznych. Potrafi projektować badania statystyczne oraz przygotowywać 
narzędzia do ich realizacji. Potrafi wykonywać podstawowe obliczenia statystyczne oraz interpretować ich wyniki. 
Zna podstawowe pojęcia demograficzne i potrafi się nimi posługiwać. Zna i rozumie procesy demograficzne. 
Potrafi posługiwać się materiałami i raportami statystycznymi w pracy administracyjnej. 

 
 

Wiedza 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_W01 
Student posiada wiedzę o zasadach, metodach i 
narzędziach planowania badań demograficznych 
 

praca kontrolna K_W19 

K_W02 
Student posiada wiedzę o podstawowych 
zjawiskach i procesach demograficznych 
 

Kolokwium K_W19 

K_W03 
Student posiada wiedzę na temat zastosowania 
statystyki w demografii   
 

Kolokwium K_W19 

Umiejętności 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_U01 
Student potrafi interpretować podstawowe 
informacje statystyczne i demograficzne 
 

Kolokwium K_U21 

K_U02 Student potrafi opracować projekt badań praca kontrolna  K_U21 
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demograficznych  
 

K_U03 
Student potrafi korzystać z raportów i opracowań 
statystycznych   
 

Kolokwium K_U21 

Kompetencje społeczne: 

Symbol opis efektu kształcenia  sposób 
sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K_K01 

Student jest przygotowany do rzetelnego i 
etycznego gromadzenia i przedstawiania danych 
statystycznych   
 

Praca kontrolna K_K04 

K_K02 
Student potrafi zorganizować zespół badawczy  
 

Kolokwium K_K02 

K_K03 

Student potrafi zbudować prawidłową relację z 
respondentem przy zbieraniu danych w ramach 
badań statystycznych i demograficznych 
 

Kolokwium K_K06 

 
Treści programowe: 
WYKŁADY 
˗ Etapy procedury badawczej  
˗ Metody badawcze i ich zastosowanie w demografii 
˗ Projekt badań demograficznych  
˗ Zasady etyczne w badaniach społecznych 
˗ Zasady doboru próby badawczej w badaniach społecznych 
˗ Zbieranie materiału badawczego w badaniach ilościowych 
˗ Kwalifikowanie i porządkowanie materiału badawczego 
˗ Zastosowanie metod statystycznych przy opracowaniu danych demograficznych 
˗ Sposoby prezentowania wyników badań demograficznych 
˗ Interpretacja danych demograficznych 
˗ Aparat pojęciowy demografii. Pojęcia, zjawiska i procesy demograficzne 
˗ Problemy demograficzne współczesnego świata 
˗ Dokumenty statystyczne, raporty, roczniki statystyczne 

 
ĆWICZENIA 
˗ Projektowanie badań demograficznych 
˗ Konstruowanie narzędzi badawczych do badań demograficznych 
˗ Sposoby przedstawiania danych statystycznych  z zakresu demografii 
˗ Wykorzystanie podstawowych metod  i technik statystycznych w demografii 
˗ Interpretowanie informacji zawartych w rocznikach statystycznych i raportach 
˗ Charakterystyka demograficzna Polski i regionu 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady są realizowane metodą problemową. Przy realizacji wybranych zagadnień wprowadzane są formy 
aktywizujące, głównie dyskusja. Ćwiczenia są skorelowane tematycznie z treściami wykładów. Mają na celu 
praktyczne zastosowanie uzyskanej w trakcie wykładów wiedzy pogłębionej w rezultacie analizy literatury.  
Na ćwiczeniach kładzie się nacisk na opanowanie rozwiązywania praktycznych zadań z zakresu podstawowych 
zagadnień statystycznych. 
  
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
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Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
 

˗ Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Warszawa 2006 
˗ Holzer Z., Demografia, Warszawa 2003 
˗ Okólski M., Demografia, Warszawa 2003 
˗ Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004 
˗ W. Makać, Podstawy statystyki i demografii dla studentów administracji, Gdańsk 2003 
˗ D. Dusza, Podstawy statystyki dla studentów administracji, Bielsko-Biała 2010 
˗ Roczniki statystyczne GUS 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: 
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W 

ADMINISTRACJI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-02 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 30 - -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 18 - -  - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje podstawowe instytucje prawa cywilnego zawarte w Kodeksie cywilnym. Przedstawia stosunki prawne 
regulowane prawami majątkowymi oraz prawami o charakterze niemajątkowym. Student posiada praktyczną wiedzę i umie 
stosować przepisy kodeksu cywilnego. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie podstawowych instytucji prawa cywilnego i ich znaczenia społeczno- gospodarczego. Nabycie nawyków 
świadomego wykorzystania prawa i kształtowania stosunków cywilnoprawnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Ogólna znajomość podstaw prawoznawstwa 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna podstawową terminologię używaną w prawie cywilnym i 
rozumie jej źródła 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_W13 

W02 
posiada elementarną wiedzę o miejscu prawa cywilnego w 
systemie prawnym 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_W13 

W03 
zna zasady prawa cywilnego i metody jego wykładni aktywność na 

zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_W13 

W04 
posiada wiedzę o zobowiązaniach i stosunkach umownych 
w administracji 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_W13 

W05 
ma wiedze o procesach zmian struktur i instytucji 
społecznych 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_W13 

Umiejętności 

U01 

potrafi wyznaczyć odpowiednie do danego przypadku 
umowy prawne, dokonać ich interpretacji 
potrafi zanalizować dany przypadek stosunku 
cywilnoprawnego i zastosować właściwy dla niego typ 
umowy cywilnoprawnej 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_U14 

U02 
potrafi rozwiązać proste przykłady przypadków 
występujących w obrocie cywilnoprawnym 

aktywność na 
zajęciach 

K_U14 
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potrafi opisać i rozstrzygnąć prostą sytuację występująca w 
obrocie cywilnoprawnym 

kolokwium egzamin  

U03 
potrafi sporządzić proste pismo procesowe aktywność na 

zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_U14 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się  

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_K01 

K02 
ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_K04 

K03 
jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i 
niebędącymi specjalistami z zakresu prawa 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium egzamin  

K_K02 

 

Treści kształcenia: 
˗ Pojęcie i źródła prawa cywilnego i odróżnienie go od innych gałęzi prawa 
˗ Osoby fizyczne i osoby prawne – rozróżnianie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych 
˗ Czynności prawne ze szczególnym uwzględnieniem umów 
˗ Prawa podmiotowe i ich ochrona 
˗ Wybrane problemy prawa rzeczowego  
˗ Istota zobowiązań 
˗ Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania 
˗ Rola umów w administracji rządowej i samorządowej 
˗ Zawarcie i wykonanie umów 
˗ Umowy przenoszące prawa własności 
˗ Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy 
˗ Umowy o korzystanie z cudzych usług 
˗ Wybrane problemy prawa spadkowego 
˗ Prawo cywilne a inne gałęzie prawa 
˗ Osoby fizyczne 
˗ Umowy podstawą obrotu cywilnoprawnego 
˗ Ochrona praw podmiotowych 
˗ Własność i posiadanie 
˗ Powstanie zobowiązań 
˗ Zawieranie umów – ćwiczenie z zawierania umów w praktyce 
˗ Umowa sprzedaży  
˗ Umowa najmu 
˗ Umowa o dzieło 
˗ Testamenty – sporządzanie testamentu 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady i zajęcia praktyczne dotyczą wybranych problemów prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem umów 
zawieranych przez organy administracji publicznej. Prowadzący wybiera metody odpowiednie dla omawianych zagadnień. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zajęć praktycznych (40%) 
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Literatura: 
 
˗ Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pr. zb. pod red. W.J. Kantera, Zakamycze 2009 
˗ Podstawy prawa cywilnego, pr. zb. pod red. E. Gniewka, Warszawa 2010 
˗ Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2011 
˗ Z. Szczurek, Prawo cywilne – podręcznik dla studentów administracji. Sopot 1999 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
SOCJOLOGIA I METODY BADAŃ 

SOCJOLOGICZNYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-03 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przedstawione jest ujęcie historii socjologii, przesłanki jej wyodrębnienia się jako nauki. Rozpatrywane 
są tendencje rozwojowe i badania socjologiczne nad organizacją. Analizowane są najważniejsze kierunki w socjologii i ich 
przedstawiciele w tym kontekście podejmowana jest dyskusja mająca uświadomić jakie jest miejsce socjologii wśród nauk 
społecznych. 
Ważnym przedmiotem zainteresowania są sposoby ujmowania zbiorowości i grup społecznych, 
przebiegu procesu socjalizacji oraz podstawowe kategorie pojęciowe i metody badawcze stosowane  
w badaniach społecznych. 

 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości uzyskania wiedzy , która umożliwia prawidłowe posługiwanie się 
podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii i jest podstawą orientacji w zakresie głównych kierunków w historii myśli 
socjologicznej i  współczesnej socjologii. Innym celem przedmiotu jest stworzenie warunków do nabycia umiejętności 
dostrzegania różnych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie oraz umiejętności ich diagnozowania i 
analizowania. 
 

Celem kształcenia jest: 
˗ Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, metodami i kierunkami rozwoju socjologii; 
˗ Kształtowanie „wyobraźni socjologicznej i umiejętności podstawowej analizy współcześnie zachodzących w przestrzeni 

społecznej zdarzeń; 
˗ Kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan społeczeństwa : 
˗ Uświadomienie konieczności zachowania zasad etyki w badaniach społecznych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość wiedzy o 
społeczeństwie 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu 
socjologii w systemie nauk społecznych oraz o 
specyfice przedmiotowej i metodologicznej tej 
dyscypliny wiedzy. Zna podstawową terminologię 
socjologii. 

egzamin , kolokwium K_W01 

W02 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu struktury 
społecznej i kształtowania się więzi społecznych 

egzamin , kolokwium K_W02 

W03 Ma podstawową wiedzę o wpływie kultury na życie egzamin , kolokwium K_W02 



68 
 

społeczne 

W04 
Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju społeczno – kulturowego społeczeństwa i 
teoriach go wyjaśniających 

egzamin , kolokwium K_W02 

W05 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy w 
badaniach społecznych 

egzamin , kolokwium K_W19 

    

Umiejętności 

U01 
Posiada umiejętność badawczego spojrzenia na 
ukryte aspekty życia społecznego 

praca kontrolna K_U03 

U02 
Potrafi przygotować i przeprowadzić badania 
sondażowe dotyczące praktyk życia społecznego 

praca kontrolna K_U17 

U03 
Posiada „wyobraźnię socjologiczną” (potrafi wyjść 
poza samego siebie i dostrzec istnienie problemów 
społecznych) 

praca kontrolna K_U17 

U04 
Ma umiejętność podstawowej analizy wydarzeń 
zachodzących w Polsce i na świecie 

praca kontrolna K_U17 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role 

prezentacja, referat 
aktywność na 

zajęciach 
K_K02 

K02 
Ma świadomość konieczności zachowania zasad 
etyki w badaniach społecznych 

prezentacja, referat 
aktywność na 

zajęciach 
K_K04 

K03 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

prezentacja, referat 
aktywność na 

zajęciach 
K_K06 

 

Treści kształcenia: 
˗ Ujęcia historii socjologii; przesłanki wyodrębnienia się socjologii; tendencje w rozwoju socjologii; badania socjologiczne 

nad organizacją; prekursorzy socjologii; 
˗ Najważniejsze kierunki socjologii i ich przedstawiciele (pozytywizm – A. Comte, ewolucjonizm _ H. Spencer, 

psychologizm – V. Pareto i jego teoria elit, socjologizm – E. Durkheim, socjologia humanistyczna – M. Weber); 
˗ Współczesne kierunki w socjologii ( funkcjonalizm, teoria konfliktu, teorie interakcji, teorie wymiany, fenomenologia); 
˗ Miejsce socjologii w naukach społecznych; 
˗ Sposoby ujęcia zbiorowości społecznych – nominalizm i realizm społeczny; 
˗ Grupa społeczna i jej rodzaje; 
˗ Socjalizacja i jej znaczenie – wybrane teorie dewiacji społecznych; 
˗ Metody i techniki badań socjologicznych; 
˗ Gromadzenie i opracowywanie danych empirycznych; 

˗ Społeczny kontekst badań – etyka i polityka w badaniach społecznych oraz ich zastosowanie; 
˗ Aktualne problemy współczesnej Polski i świata w oparciu o wyniki badań opinii publicznej. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w wykładach ( typu informacyjnego – z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz typu 
problemowego o charakterze interakcyjnym), przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego etapu historii myśli 
socjologicznej, uczestniczy w ćwiczeniach, które mają formę warsztatu badawczego, czyta i analizuje samodzielnie 

wskazaną literaturę przedmiotu oraz przygotowuje samodzielnie projekt badań sondażowych we wskazanym zakresie. 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
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Literatura: 
˗ George Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Wyd. Zyski i S – ka, Poznań 2004. 
˗ Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Wyd. Znak, Kraków 2005. 
˗ Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002. 
˗ Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004. 
˗ Leszek A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi surveyowych, Wyd. US, Katowice 2003. 
˗ Luba Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Wyd. USP, Olsztyn 2005. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: FINANSE PUBLICZNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-04 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 30 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  (E) 18 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu finansów publicznych i obejmuje istotę i funkcje finansów publicznych, strukturę 
sektora finansów publicznych, dochody i wydatki publiczne, budżet i jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę, finanse 
samorządu terytorialnego, deficyt budżetowy i dług publiczny, finanse Unii Europejskiej, budżet Unii Europejskiej, dyscyplinę 
finansów publicznych, Narodowy Bank Polski. 
   
Cel kształcenia: 
Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami finansów publicznych i rozumienia ich. Zapoznanie z 

zasadami funkcjonowania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw finansów. 
 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę o charakterze finansów 
publicznych, ich miejscu i roli w gospodarce 
rynkowej 

egzamin K_W01 

W02 
ma wiedzę na temat zagrożeń wynikających z 
braku równowagi finansowej i zadłużenia sektora 
finansów publicznych 

egzamin K_W015 

W03 
ma podstawową wiedzę na temat zasad 
funkcjonowania finansów państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego 

egzamin K_W015 

Umiejętności 

U01 
potrafi znaleźć materiały źródłowe z zakresu 
finansów publicznych  

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach, 

aktywność 
K_U01 

U02 
potrafi przeprowadzić ewidencję wydatków i 
dochodów 

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach  

K_U02 

U03 

potrafi wypełnić deklarację podatkową wypełnianie PIT-ów 
na ćwiczeniach , 

aktywność na 
zajęciach 

K_U01 

U04 
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U04 
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Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy kolokwium, 

aktywność na 
zajęciach 

K_K01 

K02 
ma świadomość roli finansów publicznych w 
procesie podejmowania decyzji gospodarczych 

kolokwium, 
aktywność na 

zajęciach 

K_K03 

K03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, 
aktywność na 

zajęciach 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Podstawowe pojęcia finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. Pojęcie i definicja finansów. Finanse 

publiczne a finanse prywatne. Funkcje finansów publicznych.  
˗ Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych. Źródła prawa finansów publicznych. Finanse publiczne w 

Konstytucji RP. 
˗ Zasady finansów publicznych. Wyjaśnienie pojęcia zasad ogólnych finansów publicznych.  
˗ Podatek. Rodzaje podatków. Organy podatkowe. 
˗ Budżet państwa. Zagadnienia ogólne. Pojęcie budżetu i jego rodzaje. Zasady budżetowe. Źródła prawa budżetowego. 

Dochody budżetowe. Wydatki budżetowe. Nadwyżka i niedobór budżetu. Rezerwy budżetowe. 
˗ Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej. Pojęcie i podstawy prawne działania funduszy celowych. 

Przesłanki tworzenia funduszy celowych. Rodzaje funduszy celowych. 
˗ Państwowy dług publiczny. Istota państwowego długu publicznego. Ustalenie wysokości i zarządzanie państwowym 

długiem publicznym.  
˗ Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia społeczne rolników. 

Ubezpieczenia zdrowotne. 
˗ Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Gospodarka finansowa gmin. Gospodarka finansowa 

powiatów. Gospodarka finansowa województw.   
˗ Dyscyplina finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Organy właściwe w 

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.  

˗ Bank Centralny, Waluta, Dewizy. Ogólne zagadnienia bankowości. Narodowy Bank Polski. Waluta i prawo walutowe. 
Podstawowe pojęcia prawa dewizowego.  

˗ System finansowy Wspólnot Europejskich. Opracowanie budżetu. Wykonanie budżetu. Kontrola wykonania budżetu. 
Ćwiczenia 

 Podstawowe zagadnienia: pojęcie i znaczenie finansów publicznych,  

 Instytucje sektora finansów publicznych, jego struktura, organizacja i znaczenie dla finansów publicznych,  

 Podstawowe zagadnienia: pojęcie i struktura podatków, Wypełnienie deklaracji podatkowej na podstawie wybranych PIT-
ów.  

 Stworzenie budżetu domowego. Prowadzenie ewidencji wydatków w podziale na: miejsca wydatków, kategorie 
wydatków. Prowadzenie ewidencji dochodów w podziale na: źródła dochodu 

 Analiza budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.  
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Podczas wykładów i ćwiczeń ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Na ćwiczeniach 

przedstawione zostaną studia przypadków oraz rozwiązywane będą zadania praktyczne (wypełnianie deklaracji 
podatkowej PIT-37). 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
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Literatura: 
˗ Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. 
˗ Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011. 
˗ Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
˗ Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006. 
˗ Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005. 
˗ Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007. 
˗ Ziółkowska W., Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2012.  
 
Akty prawne: 

˗ Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz 483 z póź. zm.). 
˗ Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.) 
˗ Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.12.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 4, 

poz. 114 z póź. zm.). 
˗ Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.11.2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO FINANSOWE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-05 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu prawa finansowego i obejmuje: źródła prawa finansowego, istotę prawa publicznego 
i prawa prywatnego oraz interpretacji prawa.  
  

Cel kształcenia: 
Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa finansowego i rozumienia ich oraz umiejętności 
wykorzystania aspektów prawa finansowego w praktyce.  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat prawa 
finansowego, ich miejscu i roli w gospodarce 
rynkowej 

kolokwium K_W01, K_W015 

W02 
ma podstawową wiedzę na temat pojęć prawa 
finansowego i rozumie je 

kolokwium K_W01, K_W04 

W04 
ma podstawową wiedzę na temat zasad 
funkcjonowania finansów państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego 

kolokwium 
K_W01 

Umiejętności 

U01 
potrafi stosować konstrukcje właściwe prawu 
finansowemu oraz znaleźć materiały źródłowe z 
zakresu prawa finansowego 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 
K_U01, K_U16 

U02 

potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi 
pojęciami prawnymi i analizować źródła prawa 
finansowego 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U01, K_U03, 

K_U05 

U03 

posiada umiejętności rozumienia i analizowania 
podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji 
ekonomiczno-finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U03, K_U16 

U04 

posiada umiejętność rozumienia zasad 
funkcjonowania instytucji kształtujących prawo 
finansowe 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U04 

U05 
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U04 
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Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi samodzielnie interpretować wykładnię 
przepisów prawa i je praktycznie zastosować 

kolokwium, 
aktywność na 

zajęciach 
K_K02 

K02 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy kolokwium, 

aktywność na 
zajęciach 

K_K01 

K04 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Zagadnienia ogólne. Pojęcie i przedmiot prawa finansowego. Ogólne założenia prawa finansowego. Źródła prawa 

finansowego. Podmioty prawa finansowego. 
˗ Prawo podatkowe. Pojęcie podatku i opłaty. Zagadnienia ogólne dotyczące podatku: podmiot i przedmiot podatku, 

podstawa opodatkowania, zwolnienia i ulgi podatkowe. Zobowiązania podatkowe. System podatków i opłat w Polsce. 
Organy podatkowe. 

˗ Prawo bankowe. Ogólne zagadnienia bankowości. Charakterystyka instytucji bankowej i działalności bankowej. Rodzaje 
banków.  

˗ Czynności bankowe. Umowa rachunku bankowego, umowa kredytu, gwarancja bankowa.  
  
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady prowadzone będą w formie konwersatoryjnej, uwzględniającej aktywny udział studentów. Forma klasyczna 

zarezerwowana będzie dla przedstawienia treści programowych, aby następnie poprzez analizę przykładów dokonać jej 
utrwalenia i wykorzystania w praktyce. Studenci będą również zapoznawać się z przykładami umów zawieranych z 
bankami, najczęściej wykorzystywanymi w praktyce oraz będą przygotowywać proste wzory takich umów.  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 
 

Literatura podstawowa: 
˗ Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. 
˗ Majchrzycka- Guzowska K., Finanse i prawo finansowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011. 
˗ Ofiarski Z., Prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010. 
˗ Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2008. 

 
Literatura uzupełniająca: 
˗ Mastalski R., Prawo podatkowe, Wyd. Beck, Warszawa 2012. 
 

Akty prawne: 

˗ Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze  zm.) 
˗ Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 ze zm.) 
˗ Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 ze zm.) 
˗ Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 ze zm.) 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   

http://www.nbp.pl/akty_prawne/prawo_bankowe/prawo_bankowe.pdf
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-06 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 15 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 9 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jarosław Kundera, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie słuchaczom problematyki ustrojowych i prawnych podstaw funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Wykład obejmuje, przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, w 
szczególności z kompetencjami, zadaniami oraz organizacją pracy instytucji i organów Unii Europejskiej, jak również z 
katalogiem źródeł prawa funkcjonującym w unijnym porządku prawnym. Program umożliwia także zdobycie wiedzy z 
zakresu prawa europejskiego, zasad tworzenia prawa unijnego, a także fundamentalnych zasad stosowania tego prawa w 
porządkach krajowych państw członkowskich.  
 

Cel kształcenia: 
˗ zapoznanie ze strukturą organizacyjną systemu instytucjonalnego UE, 
˗ przedstawienie kompetencji poszczególnych instytucji i organów UE w aspekcie wzajemnych powiązań strukturalnych 

oraz oddziaływania i współpracy międzyinstytucjonalnej, 
˗ zapoznanie z systemem źródeł praw UE oraz procedurami tworzenia unijnego prawa wtórnego; 
˗ przedstawienie podstawowych zasad związanych ze stosowaniem i wykonywaniem prawa UE w porządkach krajowych.  

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw prawa 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę odnośnie podstawowych pojęć z 
zakresu teorii prawa 

egzamin K_W04 

W02 posiada wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego egzamin K_W07 

W03 posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego egzamin K_W06 

Umiejętności 

U01 
posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu 
teorii prawa i podstaw prawoznawstwa 

egzamin K_U05 

U02 
posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu 
polityki i ustroju państwa 

egzamin K_U05 

U03 
wykorzystuje wiedzę do opisu struktury 
instytucjonalnej i prawnej Unii Europejskiej 

egzamin K_U19 

U04 
posługuje się normami i regułami prawnymi Unii 
Europejskiej 

egzamin K_U19 

U05 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu 
praktycznym 

egzamin K_U04 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej realizującej zadania wynikające z 
członkostwa w Unii Europejskiej 

egzamin K_K02 
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K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

egzamin K_K06 

K03 
potrafi w sposób odpowiedzialny wykonywać 
powierzone zadania 

egzamin K_K03 

K04 
posiada świadomość znaczenia postępowania w 
sposób profesjonalny i etyczny 

egzamin K_U04 

 

Treści kształcenia: 
˗ Geneza i rozwój integracji europejskiej. Omówienie procesu powstania i formowania się prawa UE oraz unijnych 

instytucji i organów; 
˗ Charakterystyka UE jako organizacji ponadnarodowej; 
˗ Przedstawienie podstawowych obszarów regulacji prawa UE. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa 

europejskiego. Krótka charakterystyka unii celnej (w tym swobód wolnego rynku: swoboda przepływu towarów, osób, 
usług i kapitału), unii gospodarczo-walutowej oraz układu z Schengen; 

˗ Przedstawienie struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej. Instytucje (Rada Europejska, Rada UE, Komisja, Parlament 
Europejski, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny). Organy doradcze 
(Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczni-Społeczny). Organy finansowe. Organy zdecentralizowane Unii Europejskiej 
(agencje). Organy wyspecjalizowane (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Danych 
Osobowych); 

˗ Omówienie organizacji pracy, zasad funkcjonowania oraz podziału kompetencji w ramach poszczególnych instytucji i 
organów Unii Europejskiej. 

˗ Omówienie systemu źródeł prawa UE (system źródeł prawa pierwotnego i wtórnego); 
˗ Omówienie zasad tworzenia prawa unijnego; 
˗ Przedstawienie fundamentalnych zasad stosowania tego prawa w porządkach krajowych państw członkowskich.  
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład i ćwiczenia  problemowe 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
 
Literatura podstawowa: 

˗     Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna, Instytutcje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i 
administracji, Warszawa 2010. 

˗     Ahlt Michael, Szponar Maciej, Prawo europejskie, Warszawa 2011. 
˗     Maliszewska – Nienartowicz Justyna, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2010. 
˗     Pyka Michał, Wojtyniak Bartłomiej, Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, Repetyrorium, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca: 
˗      Mik Cezary, Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyk. Warszawa 2000. 
˗      Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, D. Kornobis-Romanowska , J. Łacny , A. Wróbel (red.), 

Warszawa 2012. 
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   

http://www.profinfo.pl/kornobis-romanowska-dagmara/
http://www.profinfo.pl/lacny-justyna/
http://www.profinfo.pl/wrobel-andrzej/
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
PRAWO PRACY I PRAWO 

URZĘDNICZE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-07 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 15 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 9 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy, a przede wszystkim stworzenie 
solidnych podstaw rozumienia na czym polega tzw. zatrudnienie pracownicze. Oznacza to rozumienie specyfiki prawa pracy 
jako gałęzi prawa, która aczkolwiek bliska prawu cywilnemu, różni się od niego często zasadniczo. Student ma znać cechy 
właściwe tylko i wyłącznie stosunkom pracy i rozumieć założenia, w oparciu o które konstruowany jest całokształt tych 
instytucji. Realizacji tych celów służyć ma przedstawienie studentom katalogu źródeł prawa pracy, rodzajów stosunków 
pracy, omówienie sposobów nawiązania i  ich ustania. Równocześnie w ramach zajęć są szczegółowo omawiane prawa i 
obowiązki stron. Z uwagi na przygotowanie zawodowe, przedstawiane są również treści dot. zatrudnienia pracowników 
samorządowych, pracowników urzędów państwowych oraz pracowników służby cywilnej, wymagania stawiane tym 
pracownikom oraz specyfika zatrudnienia w administracji publicznej.    

 
Cel kształcenia: 
Rozumienie ogólnych zasad systemu prawa pracy, posługiwanie się przepisami prawa w praktyce zawodowej, zwłaszcza 
dobra orientacja w zakresie treści kodeksu pracy i tzw. pragmatyk służbowych  

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Znajomość podstawowych instytucji z zakresu prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego i cywilnego 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie pracy, jego zasadach i jego 
miejscu w polskim systemie prawa i jego relacji do 
prawa cywilnego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_W14 

W02 
posiada wiedzę o podstawowych źródłach 
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy   

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_W14 

W03 
posiada wiedzę o  rodzajach prawnych form 
zatrudnienia  

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_W14 

W04 
zna specyfikę  zatrudniania w administracji publicznej   aktywność na zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_W14 

W05 
posiada wiedzę o prawach i obowiązkach stosunku 
pracy, formach jego nawiązania i ustania 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_W14 

Umiejętności 

U01 
potrafi odróżnić  zatrudnienie w ramach stosunków 
pracy od cywilnoprawnych form „zatrudnienia” 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_U15 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do 
ustalenia praw i obowiązków stron stosunku pracy 
wynikających z konkretnych sytuacji faktycznych 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_U15 
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posiada umiejętność samodzielnego kształtowania 
zakresu praw i obowiązków wynikających ze 
stosunku pracy w konkretnych sytuacjach faktycznych  

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do oceny prawidłowości 
postępowania podmiotów stosunku pracy, zwłaszcza 
zaś legalności określonych zachowań pracodawcy 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_U15 

U04 
posiada umiejętność posługiwania się przepisami 
prawa polskiego i międzynarodowego w ramach 
prawa pracy 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_U15 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji publicznej  aktywność na zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_K02 

K02 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_K06 

K03 
Potrafi określić priorytety służące realizacji ustalonych 
przez siebie i innych zadań 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Źródła prawa pracy; 
˗ Zasady prawa pracy; 
˗ Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy; 
˗ Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy; 
˗ Zakaz konkurencji; 
˗ Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą; 
˗ Czas pracy; 
˗ Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; 
˗ Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników; 
˗ Odpowiedzialność materialna pracowników; 
˗ Świadectwa  pracy; 
˗ Dochodzenie roszczeń; 
˗ Służba cywilna – organizacja służby cywilnej, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w s.c., obowiązki 

uprawnienia członka korpusu służby cywilnej, odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu s.c.; 
˗ Pracownicy samorządowi – nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy  pracownika samorządowego, obowiązki i 

uprawnienia pracownika samorządowego; 
˗ Pracownicy urzędów państwowych – nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy pracownika urzędu 

państwowego, obowiązki i uprawnienia pracownika urzędu państwowego, odpowiedzialność porządkowa. 
Ćwiczenia: 
˗ Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 
˗ Zatrudnianie i ochrona pracujących młodocianych; 
˗ Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (grupowe); 
˗ Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy; 
˗ Związki zawodowe; 
˗ Układy zbiorowe; 
˗ Spory zbiorowe; 
˗ Sporządzanie umowy o pracę, zakresu obowiązków,  innych dokumentów niezbędnych do zatrudnienia i w przebiegu 

zatrudnienia, świadectwa pracy, zasady prowadzenia akt osobowych. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa pracy. W zależności od omawianego zagadnienia 

na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na ćwiczeniach stosuje się 
metody uwzględniające inicjatywę studentów i ich samodzielną pracę, opierającą się na przygotowywaniu określonych 
dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz rozwiązywaniem kazusów zaproponowanych przez prowadzącego.  

 

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
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Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (50%) i zaliczenia ćwiczeń (50%) 
 

Literatura: 
˗ L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012; 
˗ M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011; 
˗ Z. Kubot, Prawo pracy: zarys wykładu, Warszawa 2010; 
˗ Z. Niedbała (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010; 
˗ A.M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2012; 
˗ U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy: podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2012; 
˗ K. Jaśkowski (red.). Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2006; 
˗ M. T. Romer, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012; 
˗ E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011; 
˗ K. Chochowski (red.), Prawo urzędnicze, Radom 2012; 
˗ A. Szewc (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2011; 
˗ T. Liszcz, R. Borek-Buchajczuk, W. Perdeus, Prawo urzędnicze, Lublin 2005; 
˗ J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009; 
˗ J. Piątkowski, M.K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej na tle prawa wspólnotowego, 

Toruń 2008; 

 
Akty prawne: 

˗ Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94); 
˗ Ustawa z dnia 16.09.1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t. jedn. Dz. U. z 2001r. nr 86 poz. 953 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. nr 79 poz. 854 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 23.05.1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55 poz. 236 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90 poz. 844 ze zm.); 
˗ Ustawa z dnia 13.07.2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 

158 poz. 1121 ze zm.); 
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   



80 
 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-08 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Magdalena Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zamówień publicznych i stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z określeniem 
miejsca jakie mają zamówienia publiczne w systemie prawa polskiego. Zadaniem ważnym do zrealizowania jest wyjaśnienie 
pojęć prawa zamówień publicznych i wpływu prawa cywilnego na tematykę tego przedmiotu. Student ma rozróżniać dwie 
podstawowe procedury przetargu nieograniczonego i ograniczonego, a także zauważać podobieństwa i różnice między 
innymi trybami takimi jak: negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki i 
zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna. Poza tym student praktycznie będzie na zajęciach stosował przepisy prawa 
zamówień publicznych (np. sporządzając umowy i określając wartość zamówienia). 
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie zasad i nabycie umiejętności z zakresu podstaw wiedzy zamówień publicznych; rozumienie pojęć; umiejętność 
poruszania się w sferze wzajemnych relacji między prawem zamówień publicznych a prawem cywilnym; rozróżnianie 
procedur przetargowych i innych; umiejętność korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie prawo 
zamówień publicznych. Praktyczne stosowanie przepisów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw prawa cywilnego 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat podstawowych regulacji prawa 
zamówień publicznych 

aktywność na zajęciach 
kolokwium i test 

K_W16 

W02 
zna zasady naczelne zamówień publicznych aktywność na zajęciach 

test 
K_W16 

W03 
rozróżnia uczestników zamówień publicznych 
(wykonawca i zamawiający) 

aktywność na zajęciach 
kolokwium i test 

K_W16 

W04 
ma wiedzę na temat umów sporządzanych w prawie 
zamówień publicznych 

aktywność na zajęciach 
kolokwium i test 

K_W13 

W05 
ma wiedzę na temat przysługujących środków 
ochrony prawnej 

aktywność na zajęciach 
kolokwium i test 

K_W13 

Umiejętności 

U01 

posługuje się normami i regułami prawnymi z zakresu 
zamówień publicznych 
posiada elementarną umiejętność analizy reguł i norm 
prawnych z zakresu zamówień publicznych 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian praktyczny 
wiedzy kolokwium i test 

K_U18 

U02 
umie poprawnie stosować przepisy ustawy zamówień 
publicznych 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian praktyczny 
wiedzy kolokwium i test 

K_U18 
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U04 
umie ustalić szacunkową wartości zamówienia aktywność na zajęciach 

 
K_U18 

U05 
potrafi sporządzić umowę o zamówienie publiczne aktywność na zajęciach 

 
K_U14 

U06 

wie do kogo i jak można zaskarżyć złe stosowanie 
przepisów 
posiada umiejętność sformułować zarzuty w związku 
z wadliwym stosowaniem przepisów 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian praktyczny 
wiedzy kolokwium i test 

K_U18 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do przeprowadzania postępowania 
o zamówienie publiczne 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian kolokwium 

K_K03 

K03 

potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane 
z zamówieniami  publicznymi 
ma świadomość problemów występujących w sferze 
zamówień publicznych i samodzielnie je rozwiązuje 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian kolokwium 

K_K02 

K03 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach 
sprawdzian kolokwium 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Zajęcia praktyczne: 
˗ Wprowadzenie i podanie literatury oraz zasad zaliczenia przedmiotu. 
˗ Podstawowe pojęcia i zasady naczelne zamówień publicznych. 
˗ Określenie przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie wadium.  
˗ Ogłoszenie i omówienie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
˗ Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego 
˗ Zestawienie porównawcze przetargu nieograniczonego z ograniczonym. 
˗ Negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia. 
˗ Zapytanie o cenę i zmówienie z wolnej ręki. 
˗ Aukcja elektroniczna i dialog konkurencyjny. 
˗ Kolokwium i ćwiczenie w zakresie układania pytań testowych. 
˗ Badanie i ocena ofert w tym wybór najkorzystniejszej oferty.  
˗ Dokumentowanie czynności postępowania – sporządzanie protokołu z postępowania. 
˗ Umowy w sprawie zamówień publicznych – opracowanie wzoru umowy. 
˗ Środki ochrony prawnej – odwołanie i skarga do sądu. 
˗ Powtórzenie wiadomości i rozwiązanie testu. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia praktyczne dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa zamówień publicznych. W zależności od 

omawianego zagadnienia na zajęciach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa 
oraz ćwiczeniowa. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną, na którą składają się oceny cząstkowe za wykonywane zadania i kolokwium oraz ocena z testu 
sprawdzającego wiedzę. 
 
Literatura: 
˗ M. Stachowiak, J. Jerzykowski, Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie, Zakamycze 2004 
˗ M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Zakamycze 2007 
˗ G. Herc, E. Kmorowski, P. Szustakiewicz, Zamówienia publiczne w Polsce, Defin 2005 
˗ A. Szyszkowski, Zamówienia publiczne po zmianach. Komentarz, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr 2006 
˗ E. Norek, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis 2009. 
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Akty prawne: 
˗ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
˗ Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. 1692). 
˗ Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 1735). 
˗ Rozporządzenie z dnia 26 października  2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: 
USTRÓJ I ZADANIA SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-09 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 15 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 9 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Założeniem wykładu  jest przedstawienie wiadomości z zakresu  ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 
po 1990 r. - opartego o europejski model samorządu, w którym obowiązuje zdecentralizowana forma zarządzania sprawami 
publicznymi. Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego - ustroju, zakresu 
działania i zadań, władz i organów; kompetencji organów i jednostek pomocniczych, rozumienia roli samorządu w Polsce 
oraz krajach Unii Europejskiej. 

 
Cel kształcenia: 
- zapoznanie i rozumienie roli  samorządu terytorialnego w Polsce, 
- zapoznanie  ze  strukturą samorządu terytorialnego w Polsce z uwzględnieniem  reform  z  1990 i 1998 r., 
- zapoznanie  z zakresem działania i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 
- zapoznanie  z zakresem działalności gospodarczej  jednostek samorządu terytorialnego,  
- zapoznanie z zasadami i zakresem nadzoru nad samorządem terytorialnym. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość zagadnień z 

przedmiotów:  konstytucyjny system organów państwa, nauka administracji, prawo administracyjne ogólne i materialne,  
postępowanie administracyjne 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 
struktur jednostek samorządu terytorialnego w 
Polsce, a w szczególności o ich istotnych 
elementach 

kolokwium, egzamin K_W18 

W02 
ma podstawową wiedzę o relacjach pomiędzy 
zadaniami i kompetencjami jednostek samorządu 
terytorialnego w skali krajowej 

kolokwium, egzamin K_W18 

W03 
posiada wiedzę z zakresu prawnych form działania 
jednostek samorządu terytorialnego 

kolokwium, egzamin K_W18 

W04 
zna problematykę działalności gospodarczej 
jednostek samorządu terytorialnego 

kolokwium, egzamin K-W12 

Umiejętności 

U01 

posługuje się wiedzą potrzebną do samodzielnego 
rozumienia podstawowych aspektów  ustroju 
samorządu terytorialnego 
posiada umiejętność samodzielnego rozumienia 
podstawowych aspektów funkcjonowania ustroju 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, kolokwium, 

egzamin 

K_U04 
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samorządu terytorialnego 

U02 

analizuje właściwie zmiany zachodzące w 
strukturze jednostek samorządu terytorialnego 
posiada elementarną umiejętność analizy zmian 
zachodzących w strukturze ustroju samorządu 
terytorialnego 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, kolokwium, 

egzamin 

K_U03 

U03 

ma umiejętność zaprezentowania  regulacji 
prawnych związanych z działalnością gospodarczą 
jednostek samorządu terytorialnego 
posiada umiejętność samodzielnego 
zinterpretowania i zastosowania regulacji prawnych 
związanych z działalnością gospodarczą jednostek 
samorządu terytorialnego 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywania 
kazusów, 

sporządzanie 
projektów uchwał 
JST, kolokwium, 

egzamin 

K_U21 

U04 

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w 
praktyce z zakresu kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego 
posiada umiejętność samodzielnego formułowania 
zadań wynikających z zakresu kompetencji 
przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, 

sporządzanie 
projektów statutu JST 

i uchwał, 
sporządzanie 

projektów decyzji, 
kolokwium, egzamin 

K_U04 

Kompetencje społeczne 

K01 

jest przygotowany do pracy w jednostkach  
samorządu terytorialnego, które realizują zadania 
wynikające z ustawodawstwa o samorządzie 
terytorialnym  
ma świadomość uwarunkowań pracy w 
jednostkach samorządu terytorialnego 
wynikających z reguł ustawodawstwa o 
samorządzie terytorialnym 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, 

przygotowywanie 
projektów uchwał i 
decyzji, kolokwium, 

egzamin 

K_K02 

K02 

samodzielnie jest w stanie uzupełnić i wykorzystać 
swoją wiedzę w związku z zagadnieniami 
administracji samorządowej 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, kolokwium, 

egzamin 

K_K06 

K03 

powierzone zadania wykonuje w sposób 
prawidłowy i samodzielny 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, kolokwium, 

egzamin 

K_K03 

K04 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przy 
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu 
samorządu terytorialnego 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, kolokwium, 

egzamin 

K_K02 

K05 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

aktywność na 
zajęciach, 

rozwiązywanie 
kazusów, 

rozwiązywanie 
kazusów, kolokwium, 

egzamin 

K_K04 

 

Treści kształcenia: 
Wykład: 
- pojęcie i cechy samorządu terytorialnego,  
- podział terytorialny państwa, 
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- zadania jednostek samorządu terytorialnego, 
- zakres działania i kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego, 
- prawne formy działania jednostek samorządu terytorialnego,  
- działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, gospodarka komunalna,  
- organy, formy i zasady nadzoru nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 
- formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
- współpraca zagraniczna samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, samorządu gminnego.  
 
Ćwiczenia: 
- akty prawne regulujące status samorządu terytorialnego w RP, 
- wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego, 
- referendum lokalne,  
- status prawny radnego. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- wykład problemowy z wykorzystaniem materiałów planszowych i aktów prawnych, 
- ćwiczenia  – analiza aktów prawnych regulujących status samorządu, rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie projektów 
aktów prawnych w zakresie działalności samorządu, analiza uchwał organów samorządowych. 

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura podstawowa: 
˗ Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, 
˗ H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Postawy ustroju i działalności, Warszawa 2008. 
˗ B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2012. 
˗ Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013. 
˗ J . P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca: 
˗ E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010. 
˗ J. P. Tarno (red.), Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2005. 
 

Akty prawne: 
˗ Konstytucja RP 
˗ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.), 
˗ Ustawa  z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych, (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,  (t. jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze 

zm.), 
˗ Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, (t. jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 

856 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (t. jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236), 
˗ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 706), 
˗ - Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych  

zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, (Dz. U. z 2000 r., Nr 91, poz. 1009 ze zm.), 
˗ - Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,  (t. jedn. Dz. U. 

z 2011r., Nr 97, poz. 1172 ze zm.), 
˗ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.). 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWA KARNEGO 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-K-10 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawy prawa karnego obejmują wiedzę o czynach zabronionych godzących w dobra prawnie chronione, definicję 
przestępstwa, występku i zbrodni zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa, wiedzę o istocie i celach kary sądowej, 
systemie kar sądowych za przestępstwa, instytucjach nadzwyczajnego obostrzenia i złagodzenia kary, zatarcia skazania, 
dobrowolnego poddania się karze, instytucji warunkowego umorzeniu postępowania karnego.    
 

Cele kształcenia: 
Rozumienie roli prawa karnego w ochronie podstawowych dóbr materialnych i niematerialnych; rozumienie istoty 
funkcjonowania aparatu przymusu, w tym organów prokuratury i sądownictwa dla dobra społecznego i jednostki; rozumienie 
konieczności stosowania represji prawnokarnej i przymusu wobec szczególnie niepoprawnych jednostek za łamanie prawa.    
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i 

wiedzy o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
nabywa wiedzę o podstawowych instytucjach prawa 

karnego materialnego i procesowego 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_W20 

W02 
nabywa wiedzę o funkcjonowaniu aparatu ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_W20 

W03 
nabywa wiedzę o zasadach odpowiedzialności karnej za 

popełnienie czynu zabronionego 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_W20 

W04 
nabywa wiedzę na temat istoty przestępstw 

urzędniczych 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_W20 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo zdiagnozować okoliczności 

sprzyjające popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_U05 

U02 

potrafi prawidłowo zakwalifikować konkretny czyn 

zabroniony do określonej rodzajowo kategorii 

przestępstw 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_U05 

U03 
nabywa umiejętność samodzielnej oceny stopnia 

naruszenia prawa karnego  

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 jest przygotowany do samodzielnej oceny stopnia aktywność na zajęciach, K_K03 
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naruszenia przepisów prawa karnego kolokwium 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_K06 

K03 

potrafi optymalnie ocenić swój obowiązek urzędniczy w 

zakresie powiadomienia o przestępstwie ściganym z 

urzędu   

aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_K04 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 

 Pojęcie przestępstwa, 

 Wina w prawie karnym i okoliczności wyłączające winę, 

 Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, 

 Kary zasadnicze i środki karne, 

 Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa, 

 Tryby ścigania przestępstw publicznoskargowych, prywatnoskargowych i ściganych na wniosek pokrzywdzonego, 

 Rodzajowe przedmioty ochrony i kategorie czynów zabronionych, 

 Organizacja i funkcjonowanie aparatu przymusu i organów wymiaru sprawiedliwości. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
• wykłady 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę 

 
Literatura: 
1. O. Górniok Odpowiedzialność karna menedżerów, Toruń 2004; 
2. M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007; 
3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009; 
4.J. Warylewski, Prawo karne. Warszawa 2006; 
 

Źródła prawa: 
1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: TECHNIKI NEGOCJACJI I MEDIACJI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-11 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu technik negocjacji i mediacji stosowanych w organizacjach. Obejmuje 
zagadnienia dotyczące istoty przeprowadzania negocjacji i mediacji w różnych sytuacjach.   
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie zasad i nabycie umiejętności postępowania w różnorodnych sytuacjach współdziałania oraz konfliktu w 
strukturach organizacyjnych władzy publicznej jako instytucji negocjacyjnych. Przygotowanie do pełnienia roli mediatora i 
operowania właściwymi technikami w zakresie negocjacji i mediacji w rozmaitych okolicznościach życiowych, zawodowych i 
społecznych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat przeprowadzania negocjacji i 
mediacji w sferze publicznej oraz gospodarczej 

kolokwium K_W10, K_W21  

W02 
zna i rozumie uwarunkowania zachowań 
społecznych stron negocjacji 

 kolokwium K_W21 

W03 
ma wiedzę o procesach komunikowania się w 
negocjacjach i mediacjach  

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W10, K_W21 

W04 
ma wiedzę na temat strategii i przebiegu negocjacji aktywność na zajęciach, 

kolokwium 
K_W10, K_W21 

Umiejętności 

U01 
umie przeprowadzać negocjacje dyskusja, praca w 

grupach podczas zajęć  
K_U01, K_U03, 

K_U22 

U02 
umie ilustrować i rozpoznawać zachowania 
interpersonalne różnych stron negocjacji 

praca w grupach 
podczas zajęć 

K_U01, K_U02, 
K_U3, K_U22 

U03 
interpretuje efekty przebiegu negocjacji aktywność na zajęciach, 

kolokwium, 
K_U01, K_U02, 
K_U3, K_U22 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

Kolokwium, aktywność, 
dyskusja 

K_K01, K_K06 

K02 
potrafi budować klimat negocjacyjny 

aktywność, dyskusja 
K_K01, K_K02, 
K_K06, K_K07 
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Treści kształcenia: 
˗ Charakterystyka procesu negocjacji. Pojęcie i przedmiot negocjacji 
˗ Formy i charakter prowadzenia negocjacji w sferze publicznej 
˗ Struktura i przebieg procesu negocjacji. 
˗ Pojęcie i istota mediacji. 
˗ Rola mediatora w procesie mediacji 
˗ Negocjacje i mediacje jako proces komunikacji (sfera niewerbalna i werbalna). 
˗ Emocje w negocjacjach i mediacjach 
˗ Konflikt jako podłoże procesów negocjacyjnych i mediacyjnych. 
˗ Zasady wpływu społecznego (manipulacji) wykorzystywane w negocjacjach. 
˗ Umiejętności skutecznego negocjatora. 
˗ Kulturowe, psychologiczne i społeczne uwarunkowania procesu mediacji i negocjacji w sferze publicznej 
˗ Podmioty w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej 
˗ Sporządzanie dokumentów podczas negocjacji i mediacji w sferze publicznej  
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
W ramach zajęć wykorzystane zostaną studia przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu 
źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna, debata „za i przeciw”, praca w grupach. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną  

 
Literatura podstawowa : 

1. Gmurzyńska E., Morka M., Mediacje: teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. 
2. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2007. 
3. Fisher R., Brown S., Nietoksyczne negocjacje, HELION, Gliwice 2010.  
4. Winch A., Winch S., Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2005.  

Literatura uzupełniająca: 
1. Tabernecka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009. 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-12 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych ze źródłami prawa, ich hierarchią, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa miejscowego i jego miejsca w systemie prawa. Zaznajamiać ma z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi prawa miejscowego oraz ewolucją zasad stanowienia prawa miejscowego w polskim porządku 
prawnym. Zapoznawać z rodzajami aktów prawa miejscowego, podmiotami uprawnionymi do jego stanowienia oraz 
procedurami obowiązującymi przy jego stanowieniu. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie zasad techniki prawotwórczej, nabycie umiejętności projektowania i redagowania różnych typów aktów 
normatywnych zarówno powszechnie jak i wewnętrznie obowiązujących. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa 
administracyjnego i konstytucyjnego 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie miejscowym i jego roli w 
systemie prawa danego państwa 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_W22 

W02 
posiada wiedzę o ewolucji zasad stanowienia 
prawa miejscowego w polskim porządku prawnym 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca 
kontrolna. 

K_W22 

W03 

posiada wiedzę o normach prawnych 
organizujących procedury związane ze 
stanowieniem prawa miejscowego oraz kontrolą 
jego legalności i zakresem obowiązywania 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_W22 

W04 
zna zasady i wymogi techniki prawodawczej aktywność na zajęciach, 

kolokwium, praca kontrolna 
K_W22 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne, ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na 
kierunki kształtowania się prawa miejscowego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca 
kontrolna. 

K_U03 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
politycznych mających wpływ na kształtowanie 
norm prawa miejscowego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_U23 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w istniejących strukturach i 
instytucjach samorządu lokalnego i lokalnej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_U20 
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administracji rządowej 

U04 

posiada umiejętność przewidywania zmian kształtu 
instytucji samorządowych pod wpływem 
zachodzących procesów i zjawisk społecznych, 
ekonomicznych i politycznych 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_U03 

U05 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa miejscowego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca 
kontrolna. 

K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca 
kontrolna. 

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_K06 

K03 
potrafi samodzielnie skonstruować akt normatywny 
prawa miejscowego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca kontrolna 

K_K05 

K04 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, praca 
kontrolna. 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Historyczne ujęcie zasad tworzenia prawa w Polsce 
˗ Pojęcie i zasady tworzenia prawa 
˗ Podstawy teorii tworzenia prawa 
˗ Budowa aktu prawotwórczego 
˗ Problemy językowe tworzenia prawa 
˗ Organizacja procesu legislacyjnego w Polsce 
˗ Ogłaszanie i obowiązywanie miejscowych aktów prawotwórczych 
˗ Przesłanki i skutki utraty mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego 
˗ Działalność legislacyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
 
Ćwiczenia: 
˗ Pojęcie i rola prawa miejscowego 
˗ Pojęcie i cechy podstawowe aktów prawa miejscowego 
˗ Rodzaje aktów prawa miejscowego 
˗ Akty prawotwórcze organów samorządu terytorialnego 
˗ Akty prawotwórcze terenowych organów administracji rządowej 
˗ Podmioty uprawnione do stanowienia prawa miejscowego 
˗ Formy i wymogi proceduralne aktów prawa miejscowego 
˗ Redagowanie miejscowych aktów prawotwórczych 
˗ System kontroli aktów prawa miejscowego 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu tworzenia prawa miejscowego. W zależności od 

omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. Ćwiczenia stanowią ilustrację, praktyczne stosowanie i uzupełnianie 
treści programowych wykładów ze szczególnym zwróceniem uwagi na tworzenie aktów prawotwórczych organów 
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów lokalnych. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 
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Literatura: 
˗ Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007; 
˗ Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 2004; 
˗ Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, red. M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012; 
˗ Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2008; 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: Biurowość i korespondencja  
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-13 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Ewa Seremak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu organizacji pracy biurowej (biurowości) oraz korespondencji w instytucjach 
szeroko rozumianej administracji publicznej. Obejmuje zagadnienia dotyczące wewnętrznych działań organizacyjnych, w tym 
przedstawienie ich funkcji porządkującej (akty kierownictwa wewnętrznego). W ramach przedmiotu zostaną omówione i 
praktycznie zastosowane zasady prowadzenia korespondencji biurowej oraz zasad redagowania pism urzędowych.  
 
Cel kształcenia:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami dotyczącymi biurowości oraz 
techniki korespondencji. Przede wszystkim studenci zostaną praktycznie przygotowani do właściwego redagowania pism 
m.in. związanych z postępowaniem administracyjnym. Ponadto celem przedmiotu jest zastosowanie wiedzy teoretycznej do 
rozwiązywania problemów związanych z obiegiem dokumentów w urzędzie. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy w 
administracji (regulaminy wewnętrzne, instrukcje 
kancelaryjne) 

kolokwium 
praca z tekstem 

K_W08; K_W10; 
K_W18 

W02 
zna zasady sporządzania (redagowania) pism 
urzędowych stosowanych w postępowaniu 
administracyjnym 

kolokwium 
prezentacja 

K_W08; K_W09 

W03 

ma wiedzę na temat tradycyjnego oraz elektronicznego 
obiegu dokumentów w urzędzie na przykładzie jednostek 
samorządu terytorialnego 

praca z tekstem K_W08; K_W09; 

K_W18 

Umiejętności 

U01 

potrafi praktycznie wykorzystać czas i zrealizować 
harmonogram prac dotyczący obiegu dokumentów 
(korespondencji), zapewniając dotrzymanie terminów 
wynikających z przepisów prawa 

aktywność na 
zajęciach, dyskusja 

K_U02; K_U11; K_U25; 

U02 

posiada umiejętność sporządzania pism urzędowych 
związanych z postępowaniem administracyjnym np. 
zawiadomień, postanowień, decyzji czy ugody 
administracyjnej. 

praca w grupach, 
prezentacja 

K_U10; K_U24; K_U25 

U03 

poprawnie interpretuje akty prawna dotyczące czynności 
kancelaryjnych obowiązujących w instytucjach 
administracji publicznej oraz posiada umiejętność 
praktycznego wykorzystania wiedzy 

praca z tekstem,  
kolokwium, 
aktywność na zajęciach 

K_U01; K_U20 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w organizacjach i 
instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji 
publicznej 

kolokwium, aktywność 
na zajęciach 

K_K02; K_K06 

K02 potrafi właściwie usystematyzować proces obiegu Kolokwium, K_K03; K_K07 
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korespondencji w urzędzie oraz określić priorytety 
służące realizacji tego zadania. 

prezentacja, 
dyskusja 

Treści kształcenia: 
Laboratorium: 

I. Organizacja pracy biurowej (biurowość): 
a) geneza organizacji pracy w administracji, 
b) pojęcie i rodzaje pracy biurowej, 
c) podstawowe pojęcia i regulacje prawne, 
d) zasady organizacji pracy w administracji (rola kancelarii ogólnej, analiza przykładowych regulaminów 

organizacyjnych), 
e) język administracji i kultura administrowania. 

II. Korespondencja biurowa: 
a) istota korespondencji biurowej, 
b) dokumentacja biurowa i organizacja obiegu pism, 
c) rodzaje pism, 
d) dokumentacja w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwie, 
e) instrukcja kancelaryjna (systemy kancelaryjne, fazy obiegu pism): 

- system tradycyjny, 
- system elektronicznego obiegu dokumentów (EDZ), 

f) przechowywanie dokumentów i kategorie akt, 
g) postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi, 
h) ochrona danych osobowych, 
i) archiwizowanie dokumentów. 

III. Ogólne zasady sporządzania i redagowania pism: 
a) formatowanie pism i układ graficzny, 
b) elementy pisma, załączniki, rozdzielnik, 
c) treść pisma, 
d) styl pisma i zasady redagowania. 

IV. Wybrane procedury dotyczące tworzenia i obiegu korespondencji w administracji publicznej: 
a) ćwiczenia praktyczne- procedura sporządzania decyzji administracyjnej w oparciu o Kodeks postępowania 

administracyjnego (struktura procesu decyzyjnego, elementy decyzji , elektroniczna decyzja administracyjna) 
zajęcia  
w pracowni informatycznej; 

b) ćwiczenia praktyczne- procedura udostępnienia informacji publicznej (formy i tryb udostępnienia informacji; 
informacje udostępniane na wniosek) zajęcia w pracowni informatycznej; 

c) ćwiczenia praktyczne- postępowanie z dokumentacją (korespondencją) niejawną. 
d) ćwiczenia praktyczne- podział dokumentacji na kategorie archiwalne. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
W ramach laboratorium: zajęcia konwersatoryjne, zajęcia problemowe, praca w grupach, praca z teksem (analiza tekstu 
źródłowego), dyskusja, ćwiczenia praktyczne w pracowni informatycznej. 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów  
(% prawidłowych odpowiedzi):  
( 0 - 50)% - ndst   (71 - 80)% - db 
(51 - 60)% - dst   (81 - 90)% - db plus 
(61 - 70)% - dst plus  (91 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną.  
 
Literatura: 

1) M. Bieda, Zasady zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej: kwalifikowanie, Warszawa 2012 r., 

2) E. Jędrzejczak, Korespondencja biurowa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r., 
3) J.Ryba, Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych, Gdańsk 2005 r., 
4) pod red. Grażyny Szpor, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 

2013 r. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: E- urząd 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-14 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach  zajęć praktycznych student pozna zagadnienia prawne i organizacyjne związane z coraz szerszym 
wprowadzaniem informatyzacji do działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz podstawowe zagadnienia 
techniczne związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych. 
 
Cel kształcenia: 
Ukazanie konieczności informatyzacji administracji i złożoności związanych z tym działań prawnych, organizacyjnych i 
technicznych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych oraz znajomość 
podstaw funkcjonowania typowego biura w zakresie obsługi administracyjnej. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę o rozwiązaniach prawnych 
i organizacyjnych związanych ze stosowaniem 
nowych technologii informacyjnych 

kolokwium 
K_W03, K_W09 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
potrafi zastąpić tradycyjne  posługiwanie się 
dokumentami papierowymi postępowaniem, 
korzystającym z dokumentu elektronicznego 

ocena ćwiczeń (projektów) 
K_U10 
K_U25 

U01 
umie użytkować systemy informatyczne z 
poszanowaniem zasad polityki bezpieczeństwa 

egzamin 
prace kontrolne 

K_U10, K_U24, 
K_U25 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym, rozumie potrzebę ciągłego uczenia 
się  

ocena ćwiczeń (projektów) K_K01 

K02 
potrafi współpracować z osobami odpowiedzialnymi 
za informatyzację w urzędach 

ocena ćwiczeń (projektów) K_K02 

 

Treści kształcenia: 
˗  Prawo a informatyzacja administracji publicznej. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 
˗  Wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych używanych do zadań publicznych. 
˗  Podstawowe aspekty prawne oraz organizacyjne składające się na politykę bezpieczeństwa stosowaną we 

współczesnych przedsiębiorstwach lub urzędach.  
˗  Elektroniczny obieg dokumentów. Elektroniczne skrzynki podawcze. Rejestracja obiegu dokumentów. 
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˗  Techniki formatowania typowych dokumentów korespondencji biurowej. Praca z długim dokumentem. Struktura 
dokumentu. Stosowanie stylów gotowych i tworzenie własnych. 

˗  Wspólna praca nad dokumentem, korzystanie z funkcji recenzowania. Korespondencja seryjna. 
˗   Aspekty organizacyjne. Konieczność reorganizacji procesów i procedur. 
˗   Aspekty technologiczne dotyczące dostępności i wykorzystania technologii informacyjnych. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocenie podlegają ćwiczenia praktyczne zrealizowane  przez słuchaczy oraz kolokwium końcowe. 
 

 
Literatura: 

1. Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego 
przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009 

2. Wiewiórowski W. R., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008 

3. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i 
przedsiębiorców, Warszawa 2009 

4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
 
 Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: KONTROLA I NADZÓR W ADMINISTRACJI  
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-16 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy o funkcjonowaniu systemu nadzoru i kontroli w 
administracji samorządowej i jej znaczenia dla prawidłowej realizacji interesu publicznego.  
 

Cel kształcenia: Poznanie teoretycznych podstaw kontroli. Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli 
w administracji samorządowej. Opanowanie podstawowej metodyki kontroli finansowej, kontroli wykonania zadań i kontroli 
zgodności, kontroli zarządczej. Analiza studiów przypadków. Nabycie umiejętności sporządzania planów kontroli wybranych 
obszarów działalności organizacji samorządowych oraz projektów protokołów i wystąpień pokontrolnych skierowanych do 
organizacji samorządowych. Zrozumienie potrzeby zdobywania wiedzy. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Znajomość podstaw prawa, finansów 
publicznych 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat funkcji, zasad i 
rodzajów kontroli w administracji publicznej 

sprawdzian K_W25 

W02 
zna podmioty wchodzące w skład systemu kontroli w 
administracji publicznej 

sprawdzian 
K_W07, K_W25 

W03 
ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań 
prawno-organizacyjnych organów kontroli państwowej 

sprawdzian 
K_W25 

W04 
zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki 
pozyskiwania danych stosowane przez organy 
kontroli państwowej 

sprawdzian K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi 
normami i zasadami dotyczącymi kontroli 
administracji publicznej 

sprawdzian K_U28 

U02 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 
pozyskiwać dane do analizowania zjawisk 
związanych z kontrolą administracji publicznej 

sprawdzian K_U29 

U03 
umie stosować podstawową metodykę kontroli 
finansowej, wykonania zadań i zgodności 

sprawdzian K_U29 

U04 

potrafi sporządzić plan kontroli określonych 
zagadnień, opracować projekt protokołu i wystąpienia 
pokontrolnego skierowanego do organizacji 
samorządowych  
 

Zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach  

 
K_U29 
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Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i 
umiejętności praktycznych przez całe życie 

sprawdzian 
K_K01 

K02 
ma świadomość konieczności uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

sprawdzian 
K_K06 

 

Treści kształcenia: 
˗ Nadzór w administracji samorządowej. Kontrola organizacji publicznej. Teoretyczne podstawy. Kontrolowanie jako 

funkcja zarządzania organizacjami publicznymi. 
˗ Rodzaje kontroli, kryteria, cele, funkcje, metody kontroli, walory i zasady sprawnej kontroli. 
˗ Kontrolowanie a zarządzanie organizacją opartą na zaufaniu 
˗ Metodyka kontroli finansowej administracji samorządowej 
˗ Kontrola zarządcza w administracji samorządowej 
˗ Kontrola instytucjonalna administracji samorządowej 
˗ Kontrola funkcjonalna i społeczna administracji samorządowej.  
˗   Nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji samorządowej w świetle wyników kontroli państwowej. Studium 

przypadków.  
˗ Sporządzenie projektu protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego. Studium przypadku. 
˗ Prezentacja opublikowanych wyników kontroli instytucji publicznych. Omówienie przykładów nieprawidłowych praktyk w 

administracji samorządowej. Studium przypadku. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia dotyczą zagadnienia kontroli w administracji samorządowej. W zależności od omawianego problemu na 

wykładach stosowane są różne metody .Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe i metodę pokazu. Studenci w 
grupach sześcioosobowych będą rozwiązywali praktyczne zadania związane z kontrolą organizacji samorządowych 
(studium przypadku).  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (71 - 80)% - db 
(51 - 60)% - dst   (81 - 90)% - db plus 
(61 - 70)% - dst plus  (91 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na podstawie sprawdzianów i ćwiczeń indywidualnych. 
 

Literatura: 
˗ Dobrowolski Z., Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ Sulechów 2008 
˗ Dobrowolski Z., Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ Sulechów 2005 
˗ Czakon W., Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach, Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa 2011 
˗ Scheider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE Warszawa 2007  
˗ Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin Warszawa 2008 
˗ Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, WUE Wrocław 2010  
˗ Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer Business 

Warszawa 2012 

Akty prawne  
˗ Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.) 
˗ Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.)  
˗ Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84) 
˗ Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie 

samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 2, poz. 11) 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość 
Kod 

 przedmiotu: Ap-K-16 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych i obejmuje: zasady rachunkowości, jej 
terminologię, elementy organizacji rachunkowości, składniki majątku jednostek gospodarczych i źródła ich finansowania oraz 
podstawowe wymogi w zakresie ewidencji księgowej. 
 
Cel kształcenia: 
Zaznajomienie z zasadami rachunkowości, podstawami ewidencji księgowej oraz strukturą i tworzeniem sprawozdaniem 
finansowych.  
Uzyskanie wiedzy o majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego finansowania. Zapoznanie z procesami zmieniającymi 
składniki majątku i źródła jego finansowania. Nabycie umiejętności zastosowania odpowiednich dokumentów księgowych 
oraz ich wypełniania. Opanowanie zasad i nabycie umiejętności księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania 
sprawozdań na podstawie danych z  ewidencji księgowej. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć 
ekonomicznych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
definiuje składniki majątku jednostek 
gospodarczych i źródła ich finansowania 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach  

K_W26 

W02 
ma wiedzę z zakresu organizacji rachunkowości  

zaliczenie 
K_W25 
K_W26 

W03 
zna zasady ewidencji operacji gospodarczych na 
kontach księgowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, zaliczenie 

K_W26 

W04 
rozróżnia zasady poprawiania błędów w dowodach 
księgowych i zapisach księgowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, zaliczenie 

K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi klasyfikować aktywa i pasywa zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach, kolokwium, 
zaliczenie 

K_U29 

U02 
rozróżnia dowody księgowe i potrafi je wypełnić zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach,  
K_U29 

U03 
umie ewidencjonować operacje gospodarcze na 
kontach księgowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium, 

zaliczenie 

K_U29 

U04 
stosuje zasady poprawiania błędów księgowych zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach  
K_U29 
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U05 
jest w stanie sporządzić uproszczone 
sprawozdania finansowe 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
przestrzega obowiązujących przepisów prawa i 
regulaminów wewnętrznych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K07 

K02 
ma świadomość znaczenia rachunkowości w 
działalności gospodarczej jednostki i realizowanej 
przez nią funkcji informacyjnej 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 
jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu 
zadań zawodowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K03 

K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, zaliczenie K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 

˗ Istota i zasady rachunkowości.  
˗ Dokumentacja księgowa. 
˗ Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia 
˗ Bilans. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. 
˗ Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
˗ Konto księgowe (bilansowe). Zakładowy plan kont. 
˗ Inwentaryzacja i wycena składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia. 
˗ Funkcjonowanie kont wynikowych. 
˗ Sprawozdawczość finansowa. 

Ćwiczenia 

 Klasyfikacja środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. 

 Sporządzanie bilansu.  

 Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. 

 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych. 

 Poprawianie błędnych zapisów księgowych. 

 Podzielność i łączenie kont księgowych.  

 Ewidencja operacji na kontach wynikowych. 

 Ewidencja operacji gospodarczych w obszarach wyodrębnionych według zespołów planu kont 

 Sporządzanie sprawozdań finansowych 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
 Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych problemów 

ewidencyjnych. Ćwiczenia dotyczą rozwiązywania praktycznych problemów ewidencyjnych i ich interpretacji.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu jest średnią oceny z zaliczenia wykładów (50%) i zaliczenia ćwiczeń (50%) 
 
Literatura: 

˗ A. Kwacz, M. Kaczurak – Kozak, Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 
2007, 

˗ Kaczurak–Kozak, Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. 
Zbiór zadań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2010. 
 

Akty prawne: 
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.). 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
 


